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П Р О Т О К О Л 

№ 38/23.10.2020 

 

от  присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

 Днес, 23.10.2020 г. се проведе присъствено заседание по Skype на Изпълнителния съвет 

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

 

 

На заседанието на ИС участват: 

 

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  

 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ  

 

секретар:  

Роза Кондова 

 

Отсъстващи:    

д-р Милена Петкова Дамянова  

адв. Иванка Андреева  

 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на Изпълнителния съвет, 

e 6 (шест) души при 10 (десет) души с право на глас. Заседанието е законосъобразно. 

 

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

 

1. Доклади на ПНЕК. 

2. Доклад на ВНЕК по КОСТ и конференции. 
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3. Решения за финансиране по конкурси за двустранно сътрудничество. 

4. Приемане на документи по конкурс за двустранно сътрудничество. 

5. Доклади на управителя. 

6. Разни. 

 

 

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

1.1. Доклад с вх. № 94ББ/15 от 22.10.2020 г. от доц. д-р Божин Божинов председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Селскостопански науки относно отчети и 

доклади от ръководители: 

 

1.1.1. Доклад с вх. ФНИ-1945/25.09.2020 г. от ас. д-р Венелин Нейчев Хубенов, ръководител на 

проект по договор №КП-06 М 26/5 от 01.12.2018 г. на тема: „Иновативна двустъпална 

система за получаване на водород и метан с използване на имобилизирано микробно 

анаеробно съобщество“, базова организация: Институт по микробиология "Стефан 

Ангелов", Българска академия на науките. 

Относно: Удължаване срока на проекта с 12 месеца. 

Обосновка: „Моля, срокът за изпълнение на договор № КП-06-М 26/5, сключен на 01.12.2018 г., 

да бъде удължен с дванадесет месеца (нов краен срок 30.11.2021 г.). 

Това е необходимо по следните причини: 

Забавено получаване на ключови за изпълнението на проекта консумативи поради продължила 

над шест месеца процедура по ЗОП. Допълнително доставките закъсняха заради 

ограниченията въведени във връзка с пандемията от корона вирус; 

Експерименталната работа по проекта беше затруднена поради рестрикциите, свързани с 

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 установи, че промяната отговаря на 

изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема  искането за удължаване 

на проекта с дванадесет месеца. След промяната, проект по договор № КП-06 М 26/5 от 

01.12.2018 г. трябва да приключи на 30.11.2021 г. Срок на подаване на отчета 30.12.2021 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор КП-06 М 

26/5 от 01.12.2018 г. за удължаване на срока на проекта с една година, като бъде сключено 

допълнително споразумение. След промяната, проект по договор № КП-06 М 26/5 от 01.12.2018 

г. трябва да приключи на 30.11.2021 г. Срок на подаване на отчета 30.12.2021 г. 

 

Решение на ИС: 

ИС приема предложението на ПНЕК за удължаване на срока на проекта с една година, 

като бъде сключено допълнително споразумение. След промяната, проект по договор № 

КП-06 М 26/5 от 01.12.2018 г. трябва да приключи на 30.11.2021 г. Срок на подаване на 

отчета 30.12.2021 г. 

 

1.1.2. Доклад с вх. 0904/38/23.09.2020 г. от проф. д-р Влада Пенева, ръководител на проект по 

договор №ДО 02/2 от 26.11.2015 г., одобрен за финансиране по програма BiodivERsA, 
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тема: „Sustaining agricultural change through ecological engineering and optimal use of natural 

resources”; „Устойчива промяна в селското стопанство чрез екологично инженерство и 

оптимално използване на природните ресурси“, с акроним STACCATO. 

Относно: Удължаване срока на проекта с осем месеца (6+2) 

Обосновка: „Проектът е в трети финален етап със срок 21 септември 2020 г. Съгласувано с 

ръководството на Аграрен университет, Пловдив, и по предложение на двамата 

ръководители, молим срокът за изпълнение на проекта да бъде удължен с допълнителни 6 

месеца, освен удължението от 2 месеца. Мотивите за това удължаване са свързани е 

пандемията oт Ковид-19 и обявените извънредно положение и извънредна ситуация в нашата 

страна, както и в чужбина, което в голяма степен наруши планираната работа по проекта. 

Невъзможността за извършване на изследвания в лаборатория в планирания обем затрудни в 

голяма стенен предвидената обработка и анализ на събраните материали от паразиотиди, 

нематоди и мезофауна, и подготовката на статии. Също така наложените ограничения за 

пътуване не позволиха събиране на допълнителни материали за молекулярни изследвания за 

някои от установените паразитни видове нематоди, както и други материали в сроковете, 

съобразени с вегетацията на рапицата (април - юни). Същевременно, Седмият световен 

конгрес по нематология. за който членове от екипа на ИБЕИ, БАН, са регистрирани за 

участие, е отложен за 25-30 април 2021. Предвиждат се и участия в други научни форуми 

през следващата година. Пандемията попречи и на организиране на предвидени срещи с 

производители на рапица и други заинтересовани от проекта лица и институции. Всичко това 

възпрепятства осъществяването и на финансовия план. Обобщаването и анализът на 

данните, събрани по проекта за България включва работата и на двата научни колектива, 

които в процеса на изпълнение си сътрудничат тясно.“ 

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  искането за удължаване 

на проекта с осем месеца (6+2). След промяната, проект по договор № ДО 02/2 от 26.11.2015 г. 

трябва да приключи на 21.05.2021 г. Срок на подаване на отчета 21.06.2021 г.  

ПНЕК предлага на ИС да приеме удължаване на втори етап на проект по договор № ДО 02/2 от 

26.11.2015 г. с осем месеца (6+2). След промяната, проект по договор № ДО 02/2 от 26.11.2015 

г. трябва да приключи на 21.05.2021 г. Срок на подаване на отчета 21.06.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

ИС приема предложението на ПНЕК за удължаване на втори етап на проект по договор 

№ ДО 02/2 от 26.11.2015 г. с осем месеца, като бъде сключено допълнително 

споразумение. След промяната, проект по договор № ДО 02/2 от 26.11.2015 г. трябва да 

приключи на 21.05.2021 г. Срок на подаване на отчета 21.06.2021 г.  

 

1.1.3. Доклад с вх. № ФНИ-1876/18.09.2020 г. от доц. д-р Славка Калъпчиева, ръководител на 

проект по договор № КП-06 Н 26/12 от 20.12.2018 г. на тема: „Идентификация на изходен 

материал от градински грах с повишено съдържание на основни хранителни 

микроелементи, основа за биофортификация и завишен симбиотичнен азотфиксиращ 

потенциал“, базова организация: Институт по зеленчукови култури "Марица"-Пловдив. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 
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Обосновка: „Ръководителят проф. д-р Цвета Христева от партньорската организация 

Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково представи доклад за промяна в 

състава на техния научен колектив. 

В тази връзка се обръщам към Вас с уведомление за разширяване на научния колектив на 

ИТТИ, Марково за втори етап на Проект № КП-06-Н26/12 с включване на нов член доц. д-р 

Радка Петрова Божинова. 

Доц. Божинова е специалист в областта на агрохимията и храненето на растенията. 

Включването й в екипа ще допринесе за по-детайлно изпълнение на РП-4, заложен в 

Работната програма за втори етап чрез изработване на анализи, свързани с усвояването на 

макро- и микроелементи в системата: гpax – Rhizobium - почвена среда / микробиота 

(Арбускуларни микоризни фунги). 

Прилагам следните документи: 

- Доклад от проф. Цвета Христева да промяна в състава на научния колектив от 

партньорска организация ИТТИ-Марково; 

- Съгласие за исканата промяна от ръководителя на Базовата организация; 

- Декларация на новия член доц. Божинова за съгласие за включване във втори етап на 

Проекта; 

- Автобиография на доц. д-р Радка Божинова; 

- Съгласие на колектива - актуализиран списък на научния колектив с подписи на всички 

членове, притежаващи научната степен доктор или доктор на науките; 

- Нов списък на научния колектив.“ 

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 № КП-06 Н26/12 от 20.12.2018 г. – включване на доц. д-р Радка 

Петрова Божинова. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи решението на Комисията. 
 

Решение на ИС: 

ИС приема предложението на ПНЕК в колектива на проект по договор № КП-06 Н26/12 

от 20.12.2018 г. да бъде включена доц. д-р Радка Петрова Божинова. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 г. на тема „Възможности за 

получаване на функционални храни от птици“, ръководител: Проф. д-р Магдалена 

Облакова, базова организация: Земеделски институт – Стара Загора, във връзка с доклад 

за фактически констатации вх. № ФНИ 1666/03.09.2020 г.  

 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 19 095.14 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 123.04 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор: 40 781.82 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо):  1 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

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

на проект по договор КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх. № ФНИ 1666/03.09.2020 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 40 781.82 лв., сума на непризнатите разходи 123.04 лв.  

3. ПНЕК предлага на ИС финансиране на втория етап на договор КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 в 

размер на 59 876.96 лв., като предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата на непризнатите разходи от 123.04 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 19 095.14 лв. да бъде редуцирана до 25% от преките 

допустими разходи – 13 800 лв. за първи етап и да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 800 лв. 

5. ПНЕК предлага на ИС да бъде сключено съответното допълнително споразумение, 

отразяващо приетите решения. 
 

Решение на ИС:   

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

част проект по договор КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ 1666/03.09.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 40 781.82 лв., сума на непризнатите разходи 

123.04 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 в размер на 

54 581.82 лв., като от предвидената за втория етап сума от 60 000 лв., е приспадната 

разликата по т. 4 (5 295.14)  и сумата на непризнатите разходи от 123.04 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 19 095.14 лв. да бъде редуцирана до 25% от 

преките допустими разходи – 13 800 лв. за първия етап и да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 

800 лв. 

5. Да бъде сключено съответното допълнително споразумение, отразяващо приетите 

решения. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06 Н26/4 от 04.12.2018 г. на тема „Структура на 

ледниковите рефугиуми на Балканския полуостров и в България – анализ на модела на 

родовете Tilia и Ulmus“, ръководител: доц. д-р Петър Желев Стоянов, базова организация: 

Лесотехнически университет, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № ФНИ 

1750/09.09.2020 г.  
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Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 21 341.27 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 38 658.73 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо):  2 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор КП-06 Н26/4 от 07.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор № 5530 с вх. № ФНИ 1750/09.09.2020 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 38 658.73 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага на ИС финансиране на втория етап на договор КП-06 Н26/4 от 07.12.2018 в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 21 341.27 лв. да бъде редуцирана до 25% от преките 

допустими разходи – 13 800 лв. за първи етап и да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 800 лв. 

5. ПНЕК предлага на ИС да бъде сключено съответното допълнително споразумение, 

отразяващо приетите решения. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема много добра оценка на научната 

част на проект по договор КП-06 Н26/4 от 07.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор № 5530 с вх. № ФНИ 1750/09.09.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 38 658.73 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/4 от 07.12.2018 в размер на 

52 458.73 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

разликата по т. 4 (7 541.27 лв.) 

4. Сумата на неизразходваните средства от 21 341.27 лв. да бъде редуцирана до 25% от 

преките допустими разходи – 13 800 лв. за първи етап и да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 

800 лв. 

5. Да бъде сключено съответното допълнително споразумение, отразяващо приетите 

решения. 

 



 

 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 38/23.10.2020 
 

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

изпълнението на договор № КП-06 Н26/6 от 13.12.2018 г. на тема „Репродуктивен 

потенциал, метаболитен и генетичен профил в условия in situ и ex situ, на видове лечебни 

растения от българската флора с ресурсен дефицит - научна основа за тяхното отглеждане 

в култура“, ръководител: доц. д-р Елина Петрова Янкова-Цветкова, базова организация: 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. № ФНИ 1797/14.09.2020 г.  

Данни за проекта  

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: 14 106.47 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 45 893.53 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3  

Брой научни публикации (общо):  2 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор КП-06 Н26/6 от 13.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от регистриран 

одитор № 5530 с вх. № ФНИ 1797/14.09.2020 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 45 893.53 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага на ИС финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/6 от 13.12.2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 14 106.47 лв. да бъде редуцирана до 25% от преките 

допустими разходи – 13 800 лв. за първи етап и да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 800 лв. 

5. ПНЕК предлага на ИС да бъде сключено съответното допълнително споразумение, 

отразяващо приетите решения. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема много добра оценка на научната 

част на проект по договор КП-06 Н26/6 от 13.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор № 5530 с вх. № ФНИ 1797/14.09.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 45 893.53 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/6 от 13.12.2018 г. в  размер 

на 59 693.53 лв. като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

разликата по т. 4 (306.47 лв.) 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 14 106.47 лв. да бъде редуцирана до 25% от 

преките допустими разходи – 13 800 лв. за първи етап и да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 

800 лв. 

5. Да бъде сключено съответното допълнително споразумение, отразяващо приетите 

решения. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06 Н26/7 от 17.12.2018 г. на тема „Използване на 

биовъглен за устойчиво земеделие“, ръководител: доц. д-р Мая Бенкова, базова 

организация: ИПАЗР "Н. Пушкаров", във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№ ФНИ 1873/17.09.2020 г.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 157.76 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 842.24 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо):  2 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор КП-06 Н26/7 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от регистриран 

одитор № 5530 с вх. № ФНИ 1873/17.09.2020 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 842.24 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага на ИС финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/7 от 17.12.2018 в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 157.76 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 63 157.76 лв. 

5. ПНЕК предлага на ИС да бъде сключено съответното допълнително споразумение, 

отразяващо приетите решения. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и отчитайки публикационната активност 

приема добра оценка на научната част на проект по договор КП-06 Н26/7 от 

17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор № 5530 с вх. № ФНИ 1873/17.09.2020 г., че разходите по договора 
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са признати и законосъобразни в размер на 56 842.24 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/7 от 17.12.2018 в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 157.76 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 63 157.76 лв. 

5. ИС препоръчва да бъде засилена публикационната дейност. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г. на тема „Изследване на чревната 

и кошерната микрофлора при медоносни пчели (състав и динамика във времето и пренос в 

пчелни продукти и самите в пчели) и влияние на антропогенни фактори върху състава ѝ с 

цел характеризиране на механизмите, определящи жизнеността на пчелните семейства, 

както и изолиране на интересни щамове млечнокисели бактерии с пробиотичен 

потенциал“, ръководител: доц. д-р Светослав Георгиев Димов, базова организация: СУ 

"Св. Климент Охридски", във връзка с доклад за фактически констатации вх. № ФНИ 

1960/30.09.2020 г.  

Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: над 85%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 426.49 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 573.51 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо):  2 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг:  

Брой участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор № 0301 с вх. № ФНИ 1960/30.09.2020 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 54 573.51 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага на ИС финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 426.49 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 65 426.49 лв. 

5. ПНЕК предлага на ИС да бъде сключено съответното допълнително споразумение, 

отразяващо приетите решения. 
 

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

част на проект по договор КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор № 0301 с вх. № ФНИ 1960/30.09.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 54 573.51 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 426.49 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 65 426.49 лв. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06 Н26/10 от 18.12.2018 г. на тема „Теоретични модели за 

развитие на дигиталното земеделие“, ръководител: Проф. д-р Димитър Николов Николов, 

базова организация: Институт по аграрна икономика, във връзка с доклади за фактически 

констатации вх. №№ ФНИ 1903/18.09.2020 г. и ФНИ/2415/15.10.2020 г. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6 698.52 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 657.24 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 644.24 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо):  5 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми:1 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор КП-06 Н26/10 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансови становища от регистриран 

одитор № 0371 с вх. №№ ФНИ 1903/18.09.2020 г. и ФНИ/2415/15.10.2020 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 52 644.24 лв., сума на непризнатите 

разходи 657.24 лв.  

3. ПНЕК предлага на ИС финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/9 от 18.12.2018 в  

размер на 41 342.76 лв., като сумата предвидена за втория етап на проекта е редуцирана до 

70% и от нея са приспаднати непризнатите от одитора разходи (60 000 - 30% - 657.24). 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 698.52 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 48 698.52 лв. 



 

 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 38/23.10.2020 
 

5. ПНЕК предлага на ИС да бъде сключено съответното допълнително споразумение, 

отразяващо приетите решения. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема задоволителна оценка на 

научната част на проект по договор КП-06 Н26/10 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансови становища от 

регистриран одитор № 0371 с вх. №№ ФНИ 1903/18.09.2020 г. и ФНИ/2415/15.10.2020 

г., че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 52 644.24 лв., 

сума на непризнатите разходи 657.24 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/9 от 18.12.2018 в  размер на 

41 342.76 лв., като сумата предвидена за втория етап на проекта е редуцирана до 70% 

и от нея са приспаднати непризнатите от одитора разходи 657.24 лв.. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 698.52 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 48 698.52 лв. 

5. Да бъде сключено съответното допълнително споразумение, отразяващо приетите 

решения. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06 Н26/11 от 18.12.2018 г. на тема „Роля на 

каротеноидите за ефективността и устойчивостта на фотосинтетичния апарат на висши 

растения към промени в околната среда“, ръководител: проф. д-р Антоанета Видолова 

Попова, базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - 

БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № ФНИ 1826/15.09.2020 г.  

Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 93%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2 166.83 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 833.17 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо):  2 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор КП-06 Н26/11 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор № 5530 с вх. № ФНИ 1826/15.09.2020 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 57 833.17 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага на ИС финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/11 от 18.12.2018 в  

размер на 60 000 лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 2 166.83 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 62 166.83 лв. 

5. ПНЕК предлага на ИС да бъде сключено съответното допълнително споразумение, 

отразяващо приетите решения. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема много добра оценка на научната 

част на проект по договор КП-06 Н26/11 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор № 5530 с вх. № ФНИ 1826/15.09.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 57 833.17 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/11 от 18.12.2018 в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 166.83 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 62 166.83 лв. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06 Н26/12 от 20.12.2018 г. на тема „Идентификация на 

изходен материал от градински грах с повишено съдържание на основни хранителни 

микроелементи, основа за биофортификация и завишен симбиотичнен азотфиксиращ 

потенциал“, ръководител: доц. д-р Славка Калъпчиева, базова организация: Институт по 

зеленчукови култури "Марица"-Пловдив, във връзка с доклад за фактически констатации 

вх. № ФНИ 1875/18.09.2020 г.  

Данни за проекта  

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: 3 303.37 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 148.78 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 547.85 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо):  4 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК:   

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

на проект по договор КП-06 Н26/12 от 20.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор № 0058 с вх. № ФНИ 1875/18.09.2020 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 547.85 лв., сума на непризнатите разходи 148.78 лв.  
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3. ПНЕК предлага на ИС финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/12 от 20.12.2018 в  

размер на 59 851.22 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60.000 лв. са 

приспаднати непризнатите от одитора средства  в размер на 148.78 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 303.37 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 63 303.37 лв. 

5. ПНЕК предлага на ИС да бъде сключено съответното допълнително споразумение, 

отразяващо приетите решения. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема добра оценка на научната част на 

проект по договор КП-06 Н26/12 от 20.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор № 0058 с вх. № ФНИ 1875/18.09.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 56 547.85 лв., сума на непризнатите 

разходи 148.78 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/12 от 20.12.2018 в  размер 

на 59 851.22 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. са приспаднати 

непризнатите от одитора средства  в размер на 148.78 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 303.37 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 63 303.37 лв. 

5. Да бъде сключено съответното допълнително споразумение, отразяващо приетите 

решения. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06 ОПР 03/7 от 17.12.2018 г. на тема „Оценка на 

екосистемната услуга „вода”, осигурявана от водоохранните горски територии в 

България“, ръководител: доц. д-р Невена Василева Шулева, базова организация: 

Лесотехнически университет, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

ФНИ 1819/15.09.2020 г.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 12 090.08 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 47 909.92 лв. 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо):  5 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор КП-06 ОПР 03/7 от 17.12.2018 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор № 5530 с вх. № ФНИ 1819/15.09.2020 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 47 909.92 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага на ИС финансиране на втори етап на договор КП-06 ОПР 03/7 от 17.12.2018 в  

размер на 42 000 лв., като предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е редуцирана с 30% 

(съобразено с оценката на етапа). 

4. Сумата на неизразходваните средства от 12 090.08 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 54 090.08 лв. 

5. ПНЕК предлага на ИС да бъде сключено съответното допълнително споразумение, 

отразяващо приетите решения. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и на научните публикации по проекта 

приема добра оценка на научната част на проект по договор КП-06 ОПР 03/7 от 

17.12.2018 г., като препоръчва засилване на публикационната дейност в списания с 

импакт фактор/ранг. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор № 5530 с вх. № ФНИ 1819/15.09.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 47 909.92 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 ОПР 03/7 от 17.12.2018 в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 12 090.08 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 72 090.08 лв. 

5. Да бъде сключено съответното допълнително споразумение, отразяващо приетите 

решения. 

 

1.1.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория етап от 

изпълнението на договор №ДФНИ Е02/13 от 2014 г. на тема: „Нови екотехнологии за 

биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан“ с ръководител 

доц. д-р Иван Симеонов, базова организация: Институт по микробиология "Стефан 

Ангелов" - БАН  и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94КК/48 от 

04.09.2020 г. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 21 

 От тях с импакт фактор: 7 

 От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 9 

 

Решение на ПНЕК:   

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

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Е 02/13 от 2014 г. 
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2. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по договор № 

ДФНИ Е 02/13 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС:   

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

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Е 02/13 от 2014 

г. 

2. Отлага разглеждането и приемането на финансовата част на проект по договор 

№ДФНИ Е 02/13 от 2014 г. 

 

1.1.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори етап от 

изпълнението на договор №ДО 02/2 от 09.12.2016 г., одобрен за финансиране по 

програма BiodivERsA, на тема: „Ползи за биоразнообразието от Европейското селско 

стопанство и от екологизацията на Общата селскостопанска политика“, „Testing 

Biodiversity Gain of European Agriculture with CAP greening”, Акроним: BIOGEA, с 

ръководител доц. д-р Мария Пенева, базова организация: Университет за национално и 

световно стопанство и във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№94АА/7/30.03.2020 г. 

Брой научни публикации (общо): 8 

От тях с импакт фактор: 4 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 289 007.31 лв. 

Преведени средства за първи етап: 167 712.42 лв.  

Преведени средства за втори етап: 121 294.71  лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 28 881.39 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 150 176.10 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  146 734.51 лв. 

Неизразходвани средства: 3 441.59 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 3 441.59 лв. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДО 02/2 от 09.12.2016 г  

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. 94АА/7 от 30.03.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДО 02/2 от 09.12.2016 г. да 

бъде приета, както следва:  

признати разходи – 146 734.51 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 3 441.59 лв.; 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер на 3 

441.59 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по договор № 

ДО 02/2 от 09.12.2016 г., при спазване на всички, определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 
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Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема много добра оценка на научната 

част на проект по договор № ДО 02/2 от 09.12.2016 г  

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. 94АА/7 от 30.03.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДО 02/2 от 09.12.2016 

г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 146 734.51 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 3 441.59 лв.; 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 3 441.59 лв., в срок от 30 дни считано от датата, на която изпълнителят е уведомен 

за решението на изпълнителния съвет (ПФНИ чл. 87, ал. 5). 

4. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДО 02/2 от 09.12.2016 г., при 

спазване на всички, определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 

 

 

1.2. Доклад с Вх. № 94НН/66 от 22.10.2020 г. от проф. Николай Манев председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Математически науки и информатика 

относно отчети и доклади от ръководители: 

 

1.2.1. Доклад с вх. №100101/103/17.09.2020 г. от проф. д-р Тинко Величков Тинчев, 

ръководител на проект по договор №ДН 02/15 от 19.12.2016 г. на тема: „Пространство, 

време и модалност: релационни, алгебрични и топологични модели“, базова 

организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика 

и информатика. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с една година 

Обосновка: „Срокът за изпълнение на втория етап на договор ДН 02/15 от 2016 г е 20 

ноември 2020 г. Към началото на месец септември 2020 г. не са осъществени командировки, 

които бяха предвидени за осъществяване на работни посещения в София на чуждестранните 

членове на научния колектив, визити на чуждестранни учени в София, работен семинар (4th 

Workshop on Logics of Space and Time) в България, визити на български участници в 

партньорски чуждестранни университети и участия в международни научни форуми. 

Предвид създалата се извънредна обстановка в световен мащаб нямахме никаква възможност 

да осъществим заплануваните дейности. 

Във връзка с казаното по-горе и предвид това, че не се очаква скоро да се възстановят 

нормалните условия за осъществяване на пътувания извън страната, предлагам срокът за 

изпълнение на втория етап да бъде удължен с 1 година (максималното допустимо от 

правилника на ФНИ) до 20 ноември 2021 г., като срокът за предаване на отчетите за втория 

етап и окончателния отчет да бъде 20 декември 2021 г.“ 

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 искането за удължаване 
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на етапа с една година. След промяната, втори етап на проект по договор № ДН 02/15 от 

19.12.2016 г. трябва да приключи на 20.11.2021 г. Срок на подаване на отчета 20.12.2021 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор № ДН 02/15 

от 19.12.2016 г. за удължаване на срока на втори етап с една година, като бъде сключено 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

ИС приема предложението на ПНЕК за удължаване на етапа с една година, като бъде 

сключено допълнително споразумение. След промяната, втори етап на проект по договор 

№ ДН 02/15 от 19.12.2016 г. трябва да приключи на 20.11.2021 г. Срок на подаване на 

отчета 20.12.2021 г. 

 

1.2.2. Доклад с вх. №0901/50/09.10.2020 г. от проф. д-р Петър Джонджоров, ръководител на 

проект по договор №ДН 02/8 от 17.12.2016 г. на тема: „Точни аналитични и числени 

резултати за поведението на крайно-размерни  нехомогенни статистико-механични 

системи с фазови преходи“, базова организация: Институт по механика – БАН. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с 8 месеца (6+2) 

Обосновка: „На основание на член 75, алинеи (1) и (2) от Правилника на фонд „Научни 

Изследвания“, моля да удължите срока на договора № ДН 02/8, понастоящем 20 октомври 

2020 г. с осем месеца. Бихме искали да се възползваме от предоставеното от Изпълнителния 

съвет във връзка с извънредното положение удължение от 2 месеца. При това положение 

договорът ще приключи на 20.08.2021 г. 

Искането за удължение е с цел по-разумното и ефективно използване на средствата за 

командировки. 

Ние поискахме през януари 2020 г. удължение от 4 месеца, което ни бе разрешено от 

съответната ПНЕК но Математически науки и информатика с Протокол 7/24.02.2020 г. 

Тогава никой не предвиждаше настъпването и размаха на пандемията от Covid-19. Всички 

конференции, които имахме предвид бяха или отместени с една година, или, една малка част. 

бяха проведени on-line. В две от проведените on-line конференции ние участвахме. 

Намираме за неразумно участието в каквито и да е конференции просто с цел изразходване на 

средствата. 

Няколко добри конференции свързани с тематиката на проекта са позиционирани във времето 

в рамките на исканото удължение на проекта. Ето някои от тях: 

1) 8th European Conizress of Mathematics. Portoroz (Slovenia), June 20-26. 2021: 

2) 1th LIQUID MATTER CONFERENCE 2020. httn://\vww.lmc2020.ez/ Prague, Czech Republic. 

July 18-23, 2021 

3) International Conference on Statistical Physics SimnaPhi2020. EPS. Chania. Crete. Greece. 

12-16 July 2021; 

Тези три конференции бяха преместени с около една година от предвижданото през 2020 г., за 

да отзвучи пандемията и да стане възможно присъствено участие на учените в тях. 

Надяваме се с предвижданата ваксина за COV1D-19 това наистина да се случи. 

Би било много полезно, ако на някои от споменатите мероприятия има възможност за 

участие на членове на колектива не само за да се популяризират получените по проекта 

резултати, което само по себе си е важно, но и за установяване на нови контакти и 

запознаване с последните постижения в някои области директно от техните автори, които 
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ще присъстват на тези мероприятия. Разбира се. има в периода и други мероприятия, но 

посочените дават ясна представа какъв тип мероприятия от интерес за нас са 

позиционирани във въпросните месеци, с които искаме удължаването на проекта. 

Накрая искам да Ви уверя, че самото изпълнение на проекта върви добре и има получени и 

публикувани интересни резултати. Исканото удължение е просто заради по-разумното и 

ефективно използване на средствата. Базовата организация - Институт по Механика. БАН, е 

информирана за настоящето искане.“ 

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 искането за удължаване 

на етапа с още 8 месеца (6+2). След промяната, втори етап на проект по договор № ДН 02/8 от 

17.12.2016 г. трябва да приключи на 20.08.2021 г. Срок на подаване на отчета 20.09.2021 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор № ДН 02/8 

от 17.12.2016 г. за удължаване на срока на втори етап осем месеца (6+2), като бъде сключено 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

ИС приема предложението на ПНЕК за повторно удължаване с още 8 месеца (6+2), два 

от които са от общото решение на ИС за удължаване срока за изпълнение на проектите 

във връзка с извънредното положение, като бъде сключено допълнително споразумение. 

След промяната втори етап на проект по договор № ДН 02/8 от 17.12.2016 г. трябва да 

приключи на 20.08.2021 г. Срок на подаване на отчета 20.09.2021 г. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. на тема „Теория на 

разклоняващи се стохастични процеси: асимптотичен анализ, статистически изводи и 

моделиране на популации със сложна структура“, ръководител: проф. дмн Марусия 

Никифорова Божкова, базова организация: Софийски университет "Св. Кл. Охридски" и 

във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94АА/16/03.07.2020 г.  

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 96 % 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 623.30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 376.70 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 14 

От тях с импакт фактор: 4 

От тях с импакт ранг: 7 

Брой участия в научни форуми: 13   

 

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

научната част по договор №КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. 

2. ПНЕК насочва финансовия отчет на проект по договор №КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. към 

финансов експерт към Фонд „Научни изследвания“ за изготвяне на становище. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част по договор №КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. 

2. ИС отлага разглеждането и приемането на финансовия отчет на проект по договор 

№КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. до представяне на допълнително становище от 

финансовия одитор на проекта и от финансов експерт към Фонд „Научни 

изследвания“, във връзка с допустимостта на част от извършените разходи, 

отбелязани в оценката на оценител. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 ОПР 03/1 от 13.12.2018 г. на тема „Иновативна 

софтуерна платформа за анализи на големи масиви от учебни и игрови данни за 

ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение 

(APTITUDE)“, ръководител: доц. д-р Милен Йорданов Петров, базова организация: 

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №ФНИ-1795/14.09.2020 г.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6 592.07 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 407.93 лв. 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 8 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

Участия в научни форуми: 7 

Решение на ПНЕК:   

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

по договор №КП-06 ОПР03/1 от 13.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от регистриран 

одитор с вх. № ФНИ-1734/04.09.2020 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 407.93 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 ОПР03/1 от 13.12.2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 592.07 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сума за отчитане за втори етап е 66 592.07 лв. 
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5. ПНЕК препоръчва в публикационната дейност да бъдат включени повече участници от 

колектива. Да се насочи публикационната дейност към списания от първоначално заявения 

списък в проектното предложение. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на научната 

част по договор №КП-06 ОПР03/1 от 13.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1734/04.09.2020 г. , че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53 407,93 лв. и сума на непризнатите разходи 

0 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 ОПР03/1 от 13.12.2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 592.07 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сума за отчитане за втори етап е 66 592.07 лв. 

 

 

1.3. Доклад с вх. № 94ВВ/52 от 22.10.2020 г. от проф. д-р инж. Весела Кънчева председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество отчети и 

доклади от ръководители: 

 

1.3.1. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-1971 от 01.10.2020 г. от проф. д.т.н Николай Л. 

Георгиев, ръководител на договор КП-06-РУСИЯ/22 от 28.09.2019 г. на тема: „Нови 

технологии за безразрушителен контрол на композитни материали използвани в 

авиокосмическата индустрия“, ИМСТЦХА – БАН. 

Относно: Промяна на член на колектива по договора. 

Обосновка: До 18.09.2020 г. инж. Огнян Димов Тодоров е редовен докторант в ИМСТЦХА - 

БАН и е член на научния колектив по договора. По предложение на научния съвет със заповед 

на директора на Института от 18.09.2020 г. инж. Огнян Димов Тодоров е отчислен с право на 

защита. Същият е външен докторант и по силата на посочения акт с него са преустановени 

трудовите правоотношения с БАН.  

Във връзка с това, и на основание Чл. 74. (2) от Правилника на „Фонд научни изследвания“, 

инж. Огнян Димов Тодоров се заменя с инж. Николай Петров Пенев като член на колектива по 

договора. 

Приложени са:  

1. Декларация от инж. Огнян Димов Тодоров с неговия отказ да участва в проекта; 

2. Декларация за съгласие за включването в проекта от инж. Николай Петров Пенев. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06- 

РУСИЯ/22 от 28.09.2019 г. за промяна в научния колектив по договора, като инж. Огнян Димов 

Тодоров се заменя с инж. Николай Петров Пенев.  
 

Решение на ИС: Приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06- 

РУСИЯ/22 от 28.09.2019 г. за промяна в научния колектив по договора, като инж. Огнян 

Димов Тодоров се заменя с инж. Николай Петров Пенев.  
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1.3.2. Доклад с вх. № ФНИ-2043 от 07.10.2020  от проф. дфн Катя Byтова, ръководител на 

договор КП-06-Индия 12 от 02.09.2019 г., на тема „Рафиниране на хафниева метална гъба 

чрез електроннолъчево топене и получаване на мишени от хафний за електронни 

приложения“. Институт по електроника – БАН. 

 Относно: Удължаване на срока за изпълнение на договора с 1 година - до 02.09.2022 г. 

 Обосновка: Ha основание на чл. 75 от Правилника на Фонд „Научни Изследвания" се налага 

удължаване на срока, заради невъзможността да бъдат изпълнени част от дейностите, заложени 

в проекта в предвидения в договора срок поради пандемията oт COVID-19. Като част от 

научната програма на договора са били планирани и в процес на подготовка работните визити 

по покана от индийската страна на проф. дфн К. Вутова и доц. д-р Е. Колева (от българския 

колектив) през март 2020. В тази връзка по писмо № ФНИ-104 от 23.01.2020 от ръководителя на 

договора, относно заплащането на вътрешния транспорт за българските учени в Индия до 

мястото на института партньор, с Протокол 10 от 24.01.2020 г. ИС на ФНИ взе решение, че 

средствата за командировки по проекта могат да бъдат използвани и за покриване на вътрешни 

транспортни разходи в партньорската страна по най-удобния и икономически изгоден маршрут. 

Но поради настъпилата дни по-късно пандемия тази работна визита не е успяла да се осъществи 

и се е осуетило изпълнението на работната програма в предвидените срокове. Може да се 

очаква, че при благоприятно развитие на епидемиологичната ситуация, първите работни визити 

ще се осъществят през 2021 г., както и част от планираните експерименти. 

Тази промяна (удължаване на срока на договора с 1 година) не изисква допълнително 

финансиране или промяна във финансовия план на договора. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор КП-06/Индия/12 от 

02.09.2019 г. за удължаване на срока за изпълнение на договора с 1 година - до 02.09.2022 г. 

Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: Приема доклада на ръководителя на договор КП-06/Индия/12 от 

02.09.2019 г. за удължаване на срока за изпълнение на договора с 1 година - до 

02.09.2022 г. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.3.3. Доклад с вх. № ФНИ-2044 от 07.10.2020 г.  от проф. дфн Катя Byтова, ръководител на 

договор КП-06-Индия/12 от 02.09.2019 г., на тема „Рафиниране на хафниева метална гъба 

чрез електроннолъчево топене и получаване на мишени от хафний за електронни 

приложения“, Институт по електроника – БАН. 

Относно: Включване в научния колектив на договор КП-06-Индия/12 от 02.09.2019 г. на инж. 

маг. Мартин Николаев Марков от Институт по електроника – БАН. 

 Обосновка: Мартин Марков е млад учен, дипломиран през м. март 2020 г. в МГУ „Св. Иван 

Рилски“, София, специалност „Управление на отпадъците“. От м. юли 2020 г. постъпва на 

работа в ИЕ – БАН, където е преминал успешно и практика през 2019 г. Предвид образованието 

и интересите му в областта на рециклиране на метали, той работи активно върху прилагане на 

електронно-лъчевия метод за рафиниране на метали и сплави и включването му в колектива ще 

даде възможност за обогатяване на практическия му опит и на неговото кариерно развитие и ще 

подпомогне работата по проекта. 

Приложения: 

• декларация за включване в колектива на инж. маг. Мартин Марков; 

• CV на Мартин Марков; 
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• подпис от ръководителя на базовата организация за съгласие за исканата промяна; 

• съгласия на членовете колектива с докторска степен за промяната; 

• обновен списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Индия/12  от 

02.09.2019 г. за включването на инж. маг. Мартин Николаев Марков от Института по 

електроника – БАН в научния колектив на договора.  
 

Решение на ИС: Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Индия/12  от 

02.09.2019 г. за включването на инж. маг. Мартин Николаев Марков от Института по 

електроника – БАН в научния колектив на договора.  

 

1.3.4. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-2099 от 08.10.2020 г. от доц. д-р Александра 

Багашева, ръководител на договор КП-06-МНФ-39 от 16.12.2019 г. на тема: „Figurative 

Thought and Language 5/Фигуративно мислене и език 5“, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

Относно: Промяна на условията за изпълнение на договор КП-06-МНФ/39 от 16.12.2019 г. 

Обосновка: По настояване на постоянния организационен комитет (в лицето на Prof. Angeliki 

Athanasiadou, Гърция, Prof. Herbert Colston, Канада и Prof. Vanessa lanson, Канада), предвид 

възникналата в световен мащаб обстановка във връзка с овладяване на пандемията от COVID-

19 международната конференция „Figurative Thought and Language 5/Фигуративно мислене и 

език 5“ ще се проведе електронно (във виртуална среда). Тази промяна във формата на 

конференцията (съобразно протокол 29 на ИС на ФНИ от 24.07.2020 г.) налага намаляването на 

максималната сума за провеждане на конференцията до 40 % от предварително договорената 

сума 8 842,32 лв., т.е. до 3 536,93 лв. 

Конференцията първоначално е била заложена да бъде проведена в периода 23.04.2020г.-

25.04.2020 г., като впоследствие, с решение на ИС, Протокол 22 от 29.05.2020 г. е получено 

разрешение за промяна на датите за периода 29-31 октомври 2020 г. 

Приложено е писмо до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за промяната, което е одобрено 

от него, както и нов финансов план по договора. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-

МНФ-39 от 16.12.2019 г. за промяна на условията за изпълнение на договора за провеждането 

на международната конференция „Figurative Thought and Language 5/Фигуративно мислене и 

език 5“ електронно (във виртуална среда), като бъде възстановен остатъка от получената сума в 

размер на 5305,39 лв. 
 

Решение на ИС: Приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-

МНФ-39 от 16.12.2019 г. за промяна на датите за провеждане и на условията за 

изпълнение на договора за провеждането на международната конференция „Figurative 

Thought and Language 5/Фигуративно мислене и език 5“ електронно (във виртуална 

среда), като бъде възстановен остатъка от получената сума в размер на 5 305.39 лв., в 

срок от 14 дни считано от датата, на която изпълнителят е уведомен за решението на 

изпълнителния съвет. 

 

1.3.5. Молба с вх. № ФНИ-2159 от 09.10.2020 г. от доц. д-р Димитър Димитров, ръководител 

на договор КП-06-РУСИЯ/23 от 28.09.2019 г.,  на тема: „Изследване на амплитудно-
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честотните характеристики на сеизмичните сигнали, създавани от повърхностни 

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

аеродинамика – БАН. 

Относно: Промяна в научния колектив на договора, както следва: 

Поради кончината на акад. Стефан Воденичаров, който е бил член на научния колектив по 

договора се предлага на негово място да бъде включен инж. Никола Георгиев Лясков. 

Обосновка: Инж. Никола Георгиев Лясков притежава необходимата квалификация в областта 

на сеизмичните сензори като цяло, като в момента е оператор на Тестови стенд за изследване на 

амплитудно-честотните характеристики на сеизмичните сигнали, създавани от повърхностни 

източници и участва в провеждането на серия от експерименти по проекта. 

Приложени са: 

Декларации за съгласие за включването в научния колектив по проекта от инж. Никола 

Георгиев Лясков; 

Съгласие на членовете на научния колектив за промяна на състава на колектива; 

Съгласие на членовете на колектива от Русия за промяна в състава му от българска страна; 

Научна биография на инж. Никола Георгиев Лясков; 

Декларация за съгласие за обработка на лични данни от инж. Никола Георгиев Лясков. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор КП-06-РУСИЯ/23 от 

28.09.2019 г за промяната в научния колектив на договора, като акад. Стефан Воденичаров бъде 

заменен от инж. Никола Георгиев Лясков. 
 

Решение на ИС: Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-РУСИЯ/23 от 

28.09.2019 г за промяната в научния колектив на договора, като акад. Стефан 

Воденичаров бъде заменен от инж. Никола Георгиев Лясков. 

 

1.3.6. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-2281 от 10.10.2020 г. от доц. д-р Галина Богданова, 

ръководител на договор КП-06-МНФ/41 от 18.12.2019 г. на тема: „Културно-историческо 

наследство: опазване, представяне, дигитализация“, ИМИ - БАН – гр. Велико Търново. 

Относно: Уведомление за уточнените дати за провеждане на форума „Културно-историческо 

наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN2020) в град Велико Търново. 

Обосновка: Настоящото уведомително писмо се изпраща на основание полученото от ФНИ 

извлечение от Протокол 11 на ПНЕК от 17.07.2020 г. с изх. № ФНИ-1382 от 30.07.2020 г., 

относно уведомление с вх. № ФНИ-891 от 10.06.2020 г. за промяна на месеца за провеждане на 

форума KIN2020 по причина на CoVid-19 от 21.04.2020 – 25.04.2020 г. на ноември 2020 г. по 

договор КП-06-МНФ-41. Дадено е указание от ПНЕК след насрочване на новите дати 

ръководителят на конференцията да изпрати уведомително писмо на ФНИ. Уведомяват ни, че 

новите дати за провеждането на форума са 19.11.2020-22.11.2020, като те са съгласувани с 

партньорите и участниците в конференцията KIN2020. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-

МНФ/41 от 18.12.2019 г. за промяна на датите за провеждане на форума от 21.04.2020 – 

25.04.2020 г. за периода 19.11.2020-22.11.2020 г. 

Дата на стартиране на договора – 18.12.2019 г.; Крайна дата за приключване на договора – до 

един месец след приключване на международния научен форум – до 22.12.2020 г. Необходимо 

е да се сключи допълнително споразумение. 
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Решение на ИС: Приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-

МНФ/41 от 18.12.2019 г. за промяна на датите за провеждане на форума от 21.04.2020 – 

25.04.2020 г. за периода 19.11.2020-22.11.2020 г. Дата на стартиране на договора – 

18.12.2019 г.; Крайна дата за приключване на договора – до един месец след 

приключване на международния научен форум – до 22.12.2020 г. Да бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

1.3.7. Молба с вх. № ФНИ-2311 от 13.10.2020 г. от гл. ас. д-р инж. Ивелина Иванова, 

ръководител на договор КП-06/Франкофония/4 от 20.12.2018 г., ХТМУ. 

Относно: Удължаване срока за изпълнението на договора с 1 година  - до 20.12.2021 г. 

Обосновка: Удължението се налага, поради невъзможността за изпълнението на предвидените 

по договора двустранни обмени през 2020г„ възникнали от условията на кризата предизвикана 

от COVID-19, както и във връзка с постъпилото писмо във ФНИ от  г-н Мохамед Кетата – 

Директор на Университетската агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа, в 

което се предлага срока за изпълнението на договорите да бъде удължен с една година, като по 

този начин исканото удължаване е съгласувано с партньорската страна. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема молбата на ръководителя на договор КП-

06/Франкофония/4 от 20.12.2018 г. за удължаване срока за изпълнението на договора с 1 

година - до 20.12.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: Приема молбата на ръководителя на договор КП-06/Франкофония/4 

от 20.12.2018 г. за удължаване срока за изпълнението на договора с 1 година - до 

20.12.2021 г. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.3.8. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-2426 от 16.10.2020 г. от доц. д-р Станислав Петков, 

ръководител на договор КП-06-МНФ/13  от 24.09.2020 г. на тема: „РЕРР - Регламент и 

технически стандарти за пазарна реализация“, ВУЗФ.  

Относно: Промяна в начина на провеждане на международния научен форум, като от изцяло 

присъствено провеждане ще преминат към смесено – присъствено и дистанционно. 

Обосновка: Промяната е във връзка с настоящата епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19. 

Смесеното провеждане на форума предвижда част от участниците да участват присъствено, а 

друга част дистанционно, като част от чуждестранните лектори ще представят своите доклади 

онлайн чрез жива връзка и/или видео запис. 

Към настоящото писмо се прилага актуализирано приложение 1 с ново разпределение на 

финансовите средства, които се редуцират до 60 % (3600 лв.) от одобрената първоначално сума 

– 6000 лв., както и финансова обосновка на предвидените разходи. 

Решение на ПНЕК:  

1. ПНЕК приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-МНФ/13  от 

24.09.2020 г. за промяна в начина на провеждане на международния научен форум, като от 

изцяло присъствено провеждане ще се премине към смесено – присъствено и дистанционно, 

както и промяната на финансовия план, като първоначално одобрената сума от 6000 лв. се 

редуцира до 60 % и общият размер на средствата за провеждането на научния форум става 

3600 лв. 
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2. Разликата от получените средства и намалените средства в размер на 2400 лв. следва да бъде 

възстановена на ФНИ. 
 

Решение на ИС:  

1. ИС приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-МНФ/13  от 

24.09.2020 г. за промяна в начина на провеждане на международния научен форум, 

като от изцяло присъствено провеждане ще се премине към смесено – присъствено и 

дистанционно, както и промяната на финансовия план, като първоначално одобрената 

сума от 6000 лв. се редуцира до 60 % и общият размер на средствата за провеждането 

на научния форум става 3 600 лв. 

2. Разликата от получените средства и намалените средства в размер на 2 400 лв. следва 

да бъде възстановена на ФНИ, в срок от 14 дни считано от датата, на която 

изпълнителят е уведомен за решението на изпълнителния съвет. 

 

1.3.9. Доклад с вх. № ФНИ-2472 от 20.10.2020 г.  от гл. ас. д-р Мартин Иванов, ръководител на 

договор КП-06-Франкофония/2 от 20.12.2018 г., на тема „Интелигентна система за 

оползотворяване на топлинна енергия от отпадни води“, Технически университет- София. 

 Относно: Удължаване на срока на договора с една година – до 20.12.2021 г. 

 Обосновка: Удължението се налага, поради невъзможността за изпълнението на предвидените 

по договора двустранни обмени през 2020 г., възникнали от условията на кризата предизвикана 

от COVID-19, както и във връзка с постъпилото писмо във ФНИ от  г-н Мохамед Кетата – 

Директор на Университетската агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа, в 

което се предлага срока за изпълнението на договорите да бъде удължен с една година, като по 

този начин исканото удължаване е съгласувано с партньорската страна. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор КП-06-

Франкофония/2 от 20.12.2018 г за удължаването на срока на договора с една година – до 

20.12.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Франкофония/2 

от 20.12.2018 г за удължаването на срока на договора с една година – до 20.12.2021 г. Да 

бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.3.10. Писмо с вх. № ФНИ-2501 от 21.10.2020 г. от доц. д-р инж. Пламен Пунов, ръководител 

на договор КП-06-Франкофония/3 от 20.12.2018 г., на тема „Подобряване на 

енергийната ефективност на автомобилите чрез оптимизиране на съвместната работа 

двигател- турбокомпресор“, Технически университет - София. 

Относно: Удължаване на срока на договора с една година – до 20.12.2021 г. 

Обосновка: Удължението се налага, поради невъзможността за изпълнението на предвидените 

по договора двустранни обмени през 2020 г., възникнали от условията на кризата предизвикана 

от COVID-19, както и във връзка с постъпилото писмо във ФНИ от  г-н Мохамед Кетата – 

Директор на Университетската агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа, в 

което се предлага срока за изпълнението на договорите да бъде удължен с една година, като по 

този начин исканото удължаване е съгласувано с партньорската страна. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор КП-06-
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Франкофония/3 от 20.12.2018 г. за удължаването на срока на договора с една година – до 

20.12.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение.  
 

Решение на ИС: Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Франкофония/3 

от 20.12.2018 г. за удължаването на срока на договора с една година – до 20.12.2021 г. Да 

бъде сключено допълнително споразумение.  

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклад на ВНЕК по КОСТ и конференции. 

2.1. Доклад с вх. № 94ЦЦ/13 от 21.10.2020 г. от проф. дсн 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”: Разглеждане на проектни предложения по Процедура за предоставяне на 

национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по 

Европейска програма COST 

 

2.1.1. Проектно предложение: ФНИ-1429 от 12.08.2020.  

COST Акция: СА 18131-Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies 

Период на изпълнение: 22/02/2019 – 21/02/2023 
Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Мирослава Недялкова 

Базова организация: Софийски университет "Св. Кл. Охридски" 

След направен преглед от страна на ВНЕК се установи, че липсват Приложения 4 за съгласие за 

обработка на лични данни от членовете на колектива, които бяха представени допълнително. 

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-1429 от 12.08.2020. по COST Акция СА 18131-Statistical and machine 

learning techniques in human microbiome studies, с ръководител доц. д-р Мирослава 

Недялкова, като сумата да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 
 

Решение на ИС:  

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-1429 от 12.08.2020. по COST Акция СА 18131-Statistical and 

machine learning techniques in human microbiome studies, с ръководител доц. д-р 

Мирослава Недялкова, като сумата да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

2.1.2. Проектно предложение: ФНИ-1331 от 23.07.2020 

COST Акция: СА 18132 - Functional glyconanomaterials for the development of diagnostics and 

targed therapeutic probes  

Период на изпълнение: 14/03/2019/ - 13/03/2023 
Искана сума за 2 години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. д-р  Радостина Александрова 

Базова организация: Институт по експериментална морфология, патология и антропология с 

музей - БАН 
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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-1331 от 23.07.2020 по COST Акция СА 18132 - Functional glyconanomaterials 

for the development of diagnostics and targed therapeutic probes, с ръководител проф. д-р  

Радостина Александрова, като сумата да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 
 

Решение на ИС:  

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-1331 от 23.07.2020 по COST Акция СА 18132 - Functional 

glyconanomaterials for the development of diagnostics and targed therapeutic probes, с 

ръководител проф. д-р  Радостина Александрова, като сумата да бъде преведена на два 

транша по 20 000 лв. 

 

2.1.3. Проектно предложение: ФНИ-1418 от 10.08.2020 

COST Акция: СА17123 - Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information 

technology  

Период на изпълнение: 03/10/2018 – 02/10/2022 
Искана сума за две години: 40 000 лв.. 

Ръководител: доц. д-р Димитър Димитров 

Базова организация: Институт по физика на твърдото тяло – БАН 

След направен преглед от страна на ВНЕК се установи, че липсват Приложения 4 за съгласие за 

обработка на лични данни от членовете на колектива, които бяха представени допълнително. 

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-1418 от 10.08.2020. по COST СА17123 - Ultrafast opto-magneto-electronics for 

non-dissipative information technology, с ръководител доц. д-р Димитър Димитров, като сумата 

да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 
 

Решение на ИС:  

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-1418 от 10.08.2020. по COST СА17123 - Ultrafast opto-magneto-

electronics for non-dissipative information technology, с ръководител доц. д-р Димитър 

Димитров, като сумата да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Решения за финансиране по конкурси за двустранно сътрудничество. 

3.1. Доклад с вх. № 80/822 от 21.10.2020 г. от Любомира Христова – секретар на Научно-

експертна комисия  относно подписан съвместен документ с Министерството на 

науката и технологиите на Китайската Народна република за финансиране на проектни 

предложения по „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество 

България – Китай изследователски проекти 2019 г. и България – Китай (мобилност) 2019 

г.“. Членовете на двустранната комисия, определени от ИС на ФНИ, информираха за 
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проведеното обсъждане с китайската страна и взетите решения, както и за подписания 

двустранен документ с решенията. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема да бъдат сключени договори и да се финансират със сумата за първи етап  

определените от двустранната комисия 3 проекта по Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество България–Китай изследователски проекти 2019 г. 

(Приложение 1) с обща сума за финансиране на проектите 750 000 лв. и сума за 

финансиране на първия им етап 375 000 лв. 

2. Приема да бъдат сключени договори и да се финансират със сумата за първата година 

на определените от двустранната комисия 15 проекта по Конкурс за проекти по 

програми за двустранно сътрудничество България – Китай (мобилност) 2019 г. 

(Приложение 2) с обща сума за финансиране на проектите 600 000 лв. и сума за 

финансиране на първия им етап 300 000 лв. 

 

 

3.2. Доклад с вх. № 94АА/47 от 16.10.2020 г. от доц. д-р Александър Здравков – председател 

на ВНЕК по Двустранно сътрудничество – 2020 относно некоректни оценители по 

конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Русия. 
 

Решение на ИС: 

Приема посочените в доклада оценители да не бъдат включвани като рецензенти по 

конкурсната сесия по конкурса за двустранно сътрудничество България – Русия - 2020. 

Да се уведомят писмено оценителите, посочени в доклада, за изискванията на Фонд 

„Научни изследвания“ във връзка с избягване на конфликт на интереси при оценяване на 

проектни предложения. 

 

По т. 4. от дневния ред – Приемане на документи по конкурс за двустранно сътрудничество. 

4.1. Членовете на ИС разгледаха документите за Конкурс за двустранно сътрудничество на 

основание на Спогодба между Република България и Република Австрия за научно и 

техническо сътрудничество. 
 

Решение на ИС: 

Одобрява конкурсната документация за Конкурс за двустранно сътрудничество България 

- Австрия на основание на Спогодба между Република България и Република Австрия за 

научно и техническо сътрудничество. 

 

По т. 5. от дневния ред – Доклади на управителя. 

5.1. Управителят на Фонд „Научни изследвания“ проф. дхн Георги Вайсилов информира 

членовете на Изпълнителния съвет за текущото състояние на конкурсни процедури: 

Конкурс за финансиране на фундаментални научи изследвания – 2020; Конкурс за 

финансиране на фундаментални научи изследвания на млади учени и постдокторанти – 

2020; Конкурс за Българска научна периодика – 2021; Национална научна програма „Петър 

Берон. Наука и иновации с Европа“ – 2020. 
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5.2. Във връзка с натовареността на ПНЕК и изчерпването на предвидения брой заседания за 

част от комисиите, проф. Вайсилов предложи на ИС да обсъди ПНЕК да провеждат при 

необходимост извънредни заседания във връзка с плащанията на втори етапи по договори 

от конкурсни сесии на ФНИ и съгласно чл. 29, ал. 5 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема при необходимост Постоянните научно-експертни комисии да проведат до две 

извънредни заседания за 2020 г. съгласно чл. 29, ал. 5 от ПФНИ. 

 

 

По т. 6. от дневния ред – Разни 

6.1. Съобщение с вх. № ФНИ-2517 от 21.10.2020 г. по дело 7864/2020, частна жалба 

№31564/09.10.2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема информацията за сведение. 

 

 

6.2. Доклад с вх. № 94СС/49 от 13.10.2020 г. от проф. д-р Севдалина Турманова – председател 

на ВНЕК по Химически науки – 2020, относно допускане до оценяване на проектни 

предложения, подадени за участие в Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2020 г.“ В резултат на направената проверка и извършените корекции от 

страна на ръководителите на изискванията отговарят 15 проекти предложения, които се 

допускат до следващ етап на конкурса.   
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.3. Доклад с вх. № 94СС/50 от 13.10.2020 г. от проф. д-р Севдалина Турманова – председател 

на ВНЕК по Химически науки – 2020 относно допускане до оценяване на проектни 

предложения, подадени за участие в Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ В резултат на направената 

проверка и извършените корекции от страна на ръководителите, на изискванията отговарят 

4 проекти предложения и се допускат до следващ етап на конкурса.  1 проектно 

предложение не отговаря на условията за допустимост и не се допуска до следващия етап 

на конкурса. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.4. Доклади с вх. № № 94СС/45 от 10.10.2020 г. и 94СС/52 от 13.10.2020 г. от доц. д-р 

Светослав Колев – председател на ВНЕК по Физически науки – 2020 относно допускане до 

оценяване на проектни предложения, подадени за участие в Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2020 г.“ В резултат на направената проверка и 

извършените корекции от страна на ръководителите, на изискванията отговарят 16 проекти 
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предложения и се допускат до следващ етап на конкурса.  1 проектно предложение не 

отговаря на условията за допустимост и не се допуска до следващия етап на конкурса. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.5. Доклади с вх. №№ 94СС/47 от 10.10.2020 г. и  94СС/51 от 13.10.2020 г. от доц. д-р 

Светослав Колев – председател на ВНЕК по Физически науки – 2020 относно допускане до 

оценяване на проектни предложения, подадени за участие в Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ В резултат 

на направената проверка и извършените корекции от страна на ръководителите, на 

изискванията отговарят 5 проекти предложения и се допускат до следващ етап на конкурса. 

1 проектно предложение не отговаря на условията за допустимост и не се допуска до 

следващия етап на конкурса. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.6. Доклади с вх. №№ 94ОО/14 от 10.10.2020 г. и 94ОО/17 от 14.10.2020 г. от проф. д-р Огнян 

Бумбаров – председател на ВНЕК по Технически науки – 2020 относно допускане до 

оценяване на проектни предложения, подадени за участие в Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2020 г.“ В резултат на направената проверка и 

извършените корекции от страна на ръководителите, на изискванията отговарят 49 проекти 

предложения и се допускат до следващ етап на конкурса.   
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.7. Доклади с вх. № № 94ОО/15 от 10.10.2020 г. и 94ОО/16 от 14.10.2020 г. от проф. д-р Огнян 

Бумбаров – председател на ВНЕК по Технически науки – 2020 относно допускане до 

оценяване на проектни предложения, подадени за участие в Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ В резултат 

на направената проверка и извършените корекции от страна на ръководителите, на 

изискванията отговарят 14 проекти предложения и се допускат до следващ етап на 

конкурса.   
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.8. Доклади с вх. №№ № 94ЙЙ/19 от 10.10.2020 г. и 94ЙЙ/21 от 19.10.2020 г. от проф. д-р 

Йордан Кортенски – председател на ВНЕК по Науки за Земята– 2020 относно допускане до 

оценяване на проектни предложения, подадени за участие в Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2020 г.“ В резултат на направената проверка и 

извършените корекции от страна на ръководителите, на изискванията отговарят 15 проекти 

предложения и се допускат до следващ етап на конкурса.   
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Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.9. Доклади с вх. №№ № 94ББ/11 от 10.10.2020 г. и 94ББ/14 от 13.10.2020 г. от доц. д-р Божин 

Божинов – председател на ВНЕК по Селскостопански науки – 2020 относно допускане до 

оценяване на проектни предложения, подадени за участие в Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2020 г.“ В резултат на направената проверка и 

извършените корекции от страна на ръководителите, на изискванията отговарят 28 проекти 

предложения и се допускат до следващ етап на конкурса.   
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.10. Доклади с вх. №№ № 94ББ/12 от 10.10.2020 г. и 94ББ/13 от 13.10.2020 г. от доц. д-р Божин 

Божинов – председател на ВНЕК по Селскостопански науки – 2020 относно допускане до 

оценяване на проектни предложения, подадени за участие в Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ В 

резултат на направената проверка и извършените корекции от страна на ръководителите, 

на изискванията отговарят 6 проекти предложения и се допускат до следващ етап на 

конкурса.   
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.11. Доклади с вх. №№ вх. № 94КК/58 от 10.10.2020 г. и 94КК/62 от 13.10.2020 г. от проф. дфн 

Катя Вутова – председател на ВНЕК по Математически науки и информатика – 2020 

относно допускане до оценяване на проектни предложения, подадени за участие в 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“ В резултат на 

направената проверка и извършените корекции от страна на ръководителите, на 

изискванията отговарят 12 проекти предложения и се допускат до следващ етап на 

конкурса.   
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.12. Доклад с вх. № 94РР/47 от 09.10.2020 г. от проф. Радка Аргирова – председател на ВНЕК 

по „Международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД-19“ 

относно допускане до оценяване на проектни предложения, подадени за участие в 

Международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД-19. В резултат 

на направената проверка и извършените корекции от страна на ръководителите, на 

изискванията отговарят 6 проекти предложения и се допускат до следващ етап на 

конкурса.   
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 
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6.13. Доклад с вх. №80/826 от 22.10.2020 г. от Виолета Толева – главен счетоводител на Фонд 

„Научни изследвания“ относно закупуване на модул за счетоводен софтуер. 

Относно: Закупуване на модул за счетоводен софтуер 

Обосновка: Кратко описание на допълнителни модул към счетоводния софтуер: 

Модул „Центрове за печалба и разходи, себестойност” - Системата е предназначена за следене 

на приходите и разходите съответно по центрове на печалба и центрове на разходи. Данните се 

водят извънсчетоводно, но всеки приход и разход може да бъде обвързан и със съответни 

счетоводни сметки. Информацията може да бъде отразена директно в модула или в друга 

подсистема на счетоводния софтуер и да се прехвърли. Преките разходи се отразяват направо 

по съответните центрове на разходи и категории в момента на въвеждането им.  

Модул „Бюджетиране” - Чрез Модул „Бюджетиране” може да се дефинира бюджета на 

приходите и разходите за даден проект по приходни и разходни пера. За всяко перо може да 

бъдат дефинирани множество типове приходи и разходи. Също така ако даденият проект се 

изпълнява на няколко етапа, бюджетът може да бъде диференциран и по етапи.  

Между  двата модула има осъществена връзка. За всеки проект по съответното приходно или 

разходно перо, респективно за всеки тип приход или разход да се отрази реално получения 

приход или направен разход. Със съответни справки се визуализира изпълнението на бюджета 

на приходите и разходите по пера и типове приходи и разходи, по договори, по етапи и т.н. 

Модулът ще бъде пригоден към основната дейност на Фонда, свързан с конкурсите, договорите 

и бенефициентите. 

Сумата за месечно обслужване остава същата.  
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде закупен модул за счетоводен софтуер за сумата от 1 408.20 лв. с ДДС. 

 

 

 

Секретари:  ( п )     Председател: ( п )  
 

(Роза Кондова)     (проф. дтн Светослав Николов) 

 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров:………………………….. 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева:…………………………. 

3. Чл. кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски:………………….. 

 

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов:……………………………… 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева:………………………………… 
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6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева:…………………………… 

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

8. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова:………………………………… 

9. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова:………………………….. 

 

 


