
 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 40/13.11.2020 г.  1 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 40/13.11.2020 
 

от  присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 13.11.2020 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 

11. Д-р Милена Петкова Дамянова 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева  

 

секретари:  

Доц.  Боряна Хаджиева 

Роза Кондова 

 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

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

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

1. Доклади на ВНЕК по текущите конкурси на ФНИ. 

2. Доклади на ПНЕК. 

3. Доклади по ЕРА-Нет програми. 

4. Актуализация на ГОП на ФНИ. 

5. Доклади на управителя. 

6. Разни. 
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По т. 1 от дневния ред –Доклади на ВНЕК по текущите конкурси на ФНИ. 

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

предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ и „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“.  
 

Решение на ИС: 

Приема да се финансират само проектни предложения, в съответствие с 

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

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

фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  и „Конкурс за финансиране на 

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

 

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

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

фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

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

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в научната 

област Селскостопански науки (Приложение Н46А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Селскостопански науки (Приложение Н46Б). 

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

Приложение Н46В до проект № 6 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 901 390 лв., от 

които 404 523 лв. от бюджета за 2020 г.  

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

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

сумата за финансиране на първия етап на проектите след получаване на 

средствата по бюджета на ФНИ. 

 

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

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

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

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти – 2020 г.“  в научната област Селскостопански 

науки (Приложение М46А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 
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постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Селскостопански науки 

(Приложение М46Б). 

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

Приложение М46В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 60 000 лв. , от които 60 000 лв. от бюджета за 

2020 г.  

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

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да 

преведе сумата за финансиране на проектите. 

 

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

предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в съответната научна 

област.  
 

Решение на ИС: 

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

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в научната 

област Математически науки и информатика (Приложение Н42А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Математически науки и информатика (Приложение Н42Б). 

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

Приложение Н42В до проект № 3 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 510 000лв., от 

които 276 000 лв. от бюджета за 2020 г.  

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

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

сумата за финансиране на първия етап на проектите след получаване на 

средствата по бюджета на ФНИ. 

 

1.5. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Медицински науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

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

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Медицински науки (Приложение Н43А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Медицински науки (Приложение Н43Б). 

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

Приложение Н43В до проект № 7 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 998 810 лв., от 

които 445 819 лв. от бюджета за 2020 г.  
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4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

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

сумата за финансиране на първия етап на проектите след получаване на 

средствата по бюджета на ФНИ. 

 

1.6. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Медицински науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

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

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

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

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Медицински науки (Приложение 

М43А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Медицински науки (Приложение 

М43Б). 

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

Приложение М43В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 60 000 лв., от които 60 000 лв. от бюджета за 2020 

г.  

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

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

сумата за финансиране на проектите. 

 

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

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

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

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Хуманитарни науки (Приложение Н50А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Хуманитарни науки (Приложение Н50Б). 

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

Приложение Н50В до проект № 6 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 793 032 лв., от 

които 395 301 лв. от бюджета за 2020 г.  

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

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

сумата за финансиране на първия етап на проектите след получаване на 

средствата по бюджета на ФНИ. 
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1.8. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Хуманитарни науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

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

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Хуманитарни науки (Приложение 

М50А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Хуманитарни науки (Приложение 

М50Б). 

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

Приложение М50В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 30 000 лв., от които 30 000 лв. от бюджета за 2020 г.  

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

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

сумата за финансиране на проектите. 

 

1.9. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Обществени науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

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

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Обществени науки (Приложение Н45А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в научната 

област Обществени науки (Приложение Н45Б). 

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

Приложение Н45В до проект № 6 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 741 451 лв., от 

които 312 998 лв. от бюджета за 2020 г.  

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

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

сумата за финансиране на първия етап на проектите след получаване на 

средствата по бюджета на ФНИ. 

 

1.10. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Обществени науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

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

съответната научна област.  
 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Обществени науки (Приложение 

М45А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Обществени науки (Приложение 

М45Б). 

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

Приложение М45В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 59 571 лв., от които 59 571 лв. от бюджета за 2020 г.  

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

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

сумата за финансиране на проектите. 

 

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

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

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

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Науки за Земята (Приложение Н44А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Науки за Земята (Приложение Н44Б). 

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

Приложение Н44В до проект № 3 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 472 314 лв., от 

които 213 435 лв. от бюджета за 2020 г.  

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

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

сумата за финансиране на първия етап на проектите след получаване на 

средствата по бюджета на ФНИ. 

 

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

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

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

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Технически науки (Приложение Н47А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в научната 

област Технически науки (Приложение Н47Б). 
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3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н47В до проект № 11 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 1 652 158 лв., от 

които 825 930.30 лв. от бюджета за 2020 г.  

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

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

сумата за финансиране на първия етап на проектите след получаване на 

средствата по бюджета на ФНИ. 

 

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

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

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

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

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

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Технически науки (Приложение 

М47А). 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Технически науки (Приложение 

М47Б). 

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

Приложение М47В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 149 716 лв., от които 149 716 лв. от бюджета за 

2020 г.  

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

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

сумата за финансиране на проектите. 

 

1.14. След приключване на разглеждането на докладите на ВНЕК, относно класиране и 

предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“, ИС обсъди възможностите за финансиране на част от 

резервните проектни предложения. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се финансира допълнително по едно резервно проектно предложение 

(първото в списъка с резервните проектни предложения) по всяка от осемте 

научни области, по които има подадени проектни предложения в конкурса. 

Списъкът с тези проектни предложения е приложение към протокола. С 

финансираните резервни проектни предложения общата сума за финансиране по 

конкурса е 825 287 лв. Решението е на основание на предвидената в ГОП сума за 

конкурса и на текста в ГОП за 2020 на ФНИ – „В случай на реализирана 

икономия при финансиране на някои от дейностите, неоползотворените 
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средства могат да бъдат използвани за финансиране на други дейности от 

настоящата ГОП“. 

 

1.15. ИС разгледа доклада на ВНЕК по „Конкурс за финансиране на Българска научна 

периодика – 2021 г.“, класиране и предложение за финансиране на проектни 

предложения. 
 

Решение на ИС: 

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

за финансиране на Българска научна периодика – 2021 г.“ (Приложение ПП2-

А). 

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

финансиране на Българска научна периодика – 2020 г.“ (Приложение ПП2-Б). 

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

Приложение ПП2-В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 333 394 лв., от които 333 394 лв. са от бюджета за 

2020 г. Решението е на основание на предвидената сума за конкурса в ГОП и 

текста в ГОП за 2020 на ФНИ – „В случай на реализирана икономия при 

финансиране на някои от дейностите, неоползотворените средства могат 

да бъдат използвани за финансиране на други дейности от настоящата 

ГОП“. 

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

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

сумата за финансиране на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в конкурс 

„Конкурс за финансиране на Българска научна периодика – 2020 г.“ 

(Приложение ПП2-Г). 

 

 

1.16. ИС разгледа доклад на ВНЕК по „Международен конкурс за съвместни 

изследователски проекти за COVID-19 – 2020 г.“, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема предложените резултати от проведената процедура по научно 

оценяване на проектните предложения по „Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество - международен конкурс за съвместни 

изследователски проекти за КОВИД-19“ (Приложения А и Б). 

2. Приема да се съгласуват получените резултати с китайската страна с оглед 

изготвяне на съвместно предложение за финансиране на научно-

изследователски проекти по „Международен конкурс за съвместни 

изследователски проекти за COVID-19 – 2020 г.“. При необходимост, в 

съгласуването да бъдат поканени и председателя или членове на ВНЕК по 

конкурса. 

 

 

По т. 2 от дневния ред - Доклади на ПНЕК. 
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2.1. Доклад с вх. № 94РР/50 от 12.11.2020 г. от проф. Росица Николова –

председател на ПНЕК по Химически науки относно разглеждане на доклади от 

ръководители на договори и  обсъждане и оценяване на междинни отчети по 

договори: 

 

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

изпълнението на договор КП-06-ОПРО4/6 от 14.12.2018 г. на тема: „Моделиране и 

изследване на деградационни процеси в хибридна енергийна система 

ФОтоволтаичен панел-ВОДороден генератор (ФОВОД)“ с ръководител проф. дхн 

Евелина Славчева, Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени 

Будевски". 

  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: ~88% 

Първоначална обща сума на договора:  105 000 лв. 

Преведени средства: 52 500 лв. 

Неизразходвани средства: 12 713.03 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 786.97 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2 

Участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06- ОПРО4/6 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1805, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 39 786.97 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-ОПРО4/6 от 2018 г. в 

размер на 52 500 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 12 713.03 лв., частта до 25 % от 

преките допустими разходи за етапа в размер на 12 082.50 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Останалата част от неизразходваните средства в размер на 

630.53 лв. да бъде приспадната от предвидената сума за втория етап. Сумата за 

отчитане на втория етап следва да е 64 582.50 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК и на публикационната активност, ИС 

приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор КП-06- 

ОПРО4/6 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1805, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 39 786.97 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 
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3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-ОПРО4/6 от 2018 г. в 

размер на 36 750 лв. (52 500 х 0,7 коефициент), като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 12 713.03 лв.,  частта до 25 

% от преките допустими разходи за етапа в размер на 12 082.50 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. Останалата част от неизразходваните 

средства в размер на 630.53 лв. да бъде приспадната от предвидената сума за 

втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 48 832.50 лв. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н29/12 от 08.12.2018 г. на тема: „Нови бимодални 

сензори за образна диагностика“ с ръководител - дou. д-p Станимир Стоянов 

Стоянов, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 98 % 

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 4 336. 42 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 663.58 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 според единия рецензент/ 5 според другия 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-Н29/12 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1898, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 55 663.58 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- Н29/12 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 336.42 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.   
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06-Н29/12 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1898, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 55 663.58 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06- Н29/12 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 4 336.42 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.   

 

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

от изпълнението на договор КП-06-Н29/3 от 01.12.2018 г. на тема: „Нови 

хоризонти за природните йонофорни антибиотици (Хоризонти & Йонофори)“ с 

ръководител -  доц. д-р Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева, Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“. 

  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82, ал. 1 от ПФНИ: 100 %  

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства за първия етап: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 15 080.97 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма. 

Признати разходи от финансовия одитор: 44 919.03 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 3  

Брой научни публикации (общо):  5 

от тях с импакт фактор: 3 бр.  

от тях с импакт ранг: 2 бр. 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-Н29/3 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1886, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 44 919.03 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н29/3 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 15 080.97 лв.,  частта до 25 % от 

преките допустими разходи за етапа в размер на 13 800 лв.  да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Останалата част от неизразходваните средства в размер на 

1 280.97 лв. да бъде приспадната от предвидената сума за втория етап. Сумата за 

отчитане на втория етап следва да е 73 800 лв.  
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06-Н29/3 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1886, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 44 919.03 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н29/3 от 2018 г. в размер 

на 60 000лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 15 080.97 лв.,  частта до 25 

% от преките допустими разходи за етапа в размер на 13 800 лв.  да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. Останалата част от неизразходваните 
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средства в размер на 1 280.97 лв. да бъде приспадната от предвидената сума за 

втория етап. Сумата, която да бъде преведена следва да е 58 719.03 лв., а 

сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 800 лв.  

 

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

изпълнението на договор КП-06-ОПР04/5 от 14.12.2018 г. на тема: „Иновативни 

хибридни суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и 

екологично съхранение на енергия“ с ръководител - проф. д-р Антония Евгениева 

Стоянова, Институт по електрохимия и енергийни системи към БАН. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 008.72 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 991.28 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 2 бр. - в Open Access Jоurnal с IF 3.057 и в 

Bulgarian Chemical Communications, в Q4. 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06- ОПР04/5 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1785, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 991.28 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- ОПР04/5 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 008.72 лв., която е в размер под 

25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 008.72 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06- ОПР04/5 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1785, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 46 991.28 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06- ОПР04/5 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 008.72 лв., която е в 

размер под 25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да 
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бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория 

етап следва да е 73 008,72 лв. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-ОПР01/2 от 14.12.2018 г. на тема: „Нови подходи 

за оползотворяване на лигноцелулозна биомаса до ценни химически продукти и 

материали за интелигентен и екологосъобразен растеж“ с ръководител -  доц. д-р 

Свилен Пламенов Сименов, Институт по органична химия с център по фитохимия 

- БАН. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6 450.37 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 549.63 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06- ОПР01/2 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-2412, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 549.63 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- ОПР01/2 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 450.37 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06- ОПР01/2 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-2412, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 53 549.63 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-ОПР01/2 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 450.37 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап е 66 

450.37 лв. 
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2.1.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор КП-06-Н29/9 от 14.12.2018 г. на тема: „Формиране и 

еволюция на металната фаза в нанесени Co-Pd катализатори за хидрогенирането на 

СО. Изследване на връзката между съотношението на адсорбция СО/Н и 

селективността“ с ръководител -  доц. д-р Мая Георгиева Шопска, Институт по 

катализ – БАН. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  110 000 лв. 

Преведени средства: 55 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 692.85 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 307.15 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Н29/9 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1732, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51 307.15 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н29/9 от 2018 г. в 

размер на 38 500 лв. (55 000 лв. х 0,7 коефициент), като бъде подписано 

допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 692.85 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Задоволителен“ 

на научната част по договор КП-06-Н29/9 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1732, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 51 307.15 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н29/9 от 2018 г. в 

размер на 38 500 лв. (55 000 лв. х 0,7 коефициент), като бъде подписано 

допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 692.85 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап е 42 192.85 лв. 
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2.1.7. Доклад с вх. № ФНИ-100102/14 от 13.10.2020 г. от доц. д-р Веселин Кметов, 

ръководител на договор ДН19/9 - 10.12.2017 г., на тема: “Изследване на 

наноразмерни материали чрез иновационни спектрохимични анализи”, Пловдивски 

университет „П. Хилендарски“. 

Относно: удължаване на срока на изпълнение на проекта с 6 (шест) месеца, със 

запазване на общото финансиране отпуснато от ФНИ. 

Обосновка: Това се налага поради обективни причини, които възпрепятстваха и 

забавиха изпълнението на работната програма на INISA проекта свързани с 

реализираният от 1 Юли 2019 до Февруари 2020 г. мащабен ремонт на сградата на 

Химическия факултет на ПУ „Г1. Хилендарски“, в изпълнение на обществена поръчка 

№ 00858-2019-0005 „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА 

СГРАДАТА НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ“. По 

време на ремонта не функционираха лабораториите и апаратурата необходими за 

изпълнението на проекта: 

Колектива на IN1SA проекта заявява желание да се възползва и от позволеното от ФНИ 

удължаване на срока за изпълнение на текущия етап на проекти с 2 (два) месеца по 

повод на пандемията COV1D-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 

уведомлението. След промяната, проект ДН19/9 от 10.12.2017 г. се удължава с 6 месеца 

+ 2 служебно дадени от ФНИ до 10.12.2021 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на изпълнение на проекта ДН19/9 от 10.12.2017 г. с 

6 месеца + 2 служебно дадени от ФНИ до 10.12.2021 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

2.1.8. Доклад с вх. № ФНИ-2520/22.10.2020 г. от проф.дхн. Елена Милева, ръководител 

на договор КП-06-Н39/5 от 09.12.2019 г. на тема: “ Дизайн и охарактеризиране на 

меки наноструктурирани материали, получени от антенни олигоглицини”, 

Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”, БАН. 

Относно: корекция в научния  колектив на проект КП-06-Н39/5 от 09.12.2019 г.  

Обосновка: Поради заминаване в чужбина (Великобритания) на Боян Иванов Пейчев 

(студент от Факултет по химия и фармация, Софийски университет (ФХФ-СУ), 

Магистърска програма „Дисперсни системи в химичните технологии"), който е член от 

работния колектив на Договор КП-06-Н39/5 от 09.12 2019 г. предлагам на негово място 

да се включат в работния колектив допълнително следните колеги: 

1. Иван Любомиров Минков, химик в ИФХ-БАН; 

2. Едуарда Едуард Енчева, технически изпълнител в ИФХ-БАН; 

3. Калоян Георгиев Берберов, технически изпълнител в ИФХ-БАН; 

4. Мухаммед Юмер Мохаммед, технически изпълнител в ИФХ-БАН. 

Предложението е съгласувано с останалите членове на работния колектив по Договора. 

Приложения: подписани списъци (стар и нов) на работния колектив по Договора; 

Заявление от Боян Иванов Пейчев за напускане на колектива; 
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Заявление за съгласие на включените в колектива; 

Предложението е съгласувано с Директора на Базовата организация (Институт по 

физикохимия, БАН) доц. д-р Богдан Рангелов. 

Решение на ПНЕК: 

Приема да напусне научния колектив студент Боян Иванов Пейчев и да бъдат включени 

в колектива  на договор КП-06-Н39/5 от 09.12.2019 г., както следва: 

1.        Иван Любомиров Минков, химик в ИФХ-БАН; 

2. Едуарда Едуард Енчева, технически изпълнител в ИФХ-БАН; 

3. Калоян Георгиев Берберов, технически изпълнител в ИФХ-БАН; 

4. Мухаммед Юмер Мохаммед, технически изпълнител в ИФХ-БАН. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема студент Боян Иванов Пейчев да напусне научния колектив. 

2. Да се поиска допълнителна информация от ръководителя на договор КП-06-

Н39/5, дали предложените за включване в колектива, посочени по-долу, 

отговарят на изискванията на Насоките за конкурса за членове на научния 

колектив: 

1.        Иван Любомиров Минков, химик в ИФХ-БАН; 

2. Едуарда Едуард Енчева, технически изпълнител в ИФХ-БАН; 

3. Калоян Георгиев Берберов, технически изпълнител в ИФХ-БАН; 

4. Мухаммед Юмер Мохаммед, технически изпълнител в ИФХ-БАН. 

 

2.1.9. Доклад с вх. № 0907/135 от 06.10.2020 г. от доц. д-р Даниела Неделчева-Антонова, 

ръководител на договор ДН09/10 от 16.12.2016 г. на тема: „Трансфер на сигнал в 

молекулната електроника чрез тавтомерен пренос на протон: малки молекули с 

роботизирани функции (MolRobot)“, Институт по органична химия с център по 

фитохимия – БАН. 

Относно: техническа грешка в Протокол на ИС №18/30.04.2020 г.  

Обосновка: През м. февруари, тази година, поискахме удължение на втория етап на 

проекта със 6 месеца. Това удължение ни беше дадено с решение на ИС на ФНИ от 

30.04.2020 г. (Протокол 18). В същия протокол е допусната техническа грешка като 

краен срок на завършване на проекта е посочен 16.12.2020 г. Вторият етап на проекта 

започна на 25.06.2019 г. и би следвало да завърши на 25.12.2020 г. (без удължение), а с 

разрешеното удължение - на 24.06.2021 г. Ето защо моля да бъде коригирана датата на 

завършване на проекта от 16.12.2020г. на 24.06.2021 г. 

Решение на ПНЕК: 

Приема да бъде коригирано решение на ИС, прието в Протокол 18/30.04.2020 г., по т. 

2.3.2. от дневния ред, като вместо „Приема удължение на срока на втория етап на 

договора с шест месеца до 16.12.2020 г.“ да се счита „Приема удължение на срока на 

втория етап на договора с шест месеца  до 24.06.2021 г.“ 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде коригирано решение на ИС, прието в Протокол 18/30.04.2020 г., 

по т. 2.3.2. от дневния ред, като вместо „Приема удължение на срока на втория 

етап на договора с шест месеца до 16.12.2020 г.“ да се счита „Приема удължение 

на срока на втория етап на договора с шест месеца  до 24.06.2021 г.“ 
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2.2. Доклад с вх. № 94ВВ/53 от 12.11.2020 г. от проф. д-р инж. Весела Кънчева –

председател на ПНЕК по Двустранно сътрудничество относно разглеждане на 

доклади от ръководители на договори и обсъждане и оценяване на отчети по 

договори. 

 

2.2.1. Заявление с вх. № 100103/6 от 20.10.2020 г. от доц. д-р Марияна Няголова, 

ръководител на договор ДНТС/Русия 02/19 от 18.06.2018 г. на тема „Развитието 

на психологията в България и Съветския съюз, през периода на Втората световна 

война: характеристика, особености и последици“, Великотърновски университет 

„Св. Св. Кирил и Методий“. 

Относно: Удължаване на срока на договора със 6 месеца - до 18.06.2021 г. 

Обосновка: Поради мерките срещу COVID-19, във времето на продължението от 

18.06.2019 г. до 18.06.2020 г. научният колектив на проекта не е в състояние да използва 

средствата за командировъчни в страната и чужбина, което затруднява изпълнението на 

работната програма за втората година. По тази причина, не са в състояние да завършат 

подготовката за печат на двата сборника от проведените конференции и колективната 

монография, в съавторство с руския колектив на проекта, тъй като това изисква 

интензивна работа в НБКМ, ДАА и НБ - гр. Пловдив, а така също и работна среща със 

съавторите им от руския колектив. 

С молба с вх. № 100103/5 от 01.07.2020 г. ръководителят на договора поиска удължение 

с 4 месеца – до 18.10.2020 г., а отчитайки и двата месеца, които се получават служебно, 

съгласно решението на ИС с Протокол 12 от 16.03.2020 год., крайния срок на договора с 

решение на ПНЕК се удължи до 18.12.2020 г. или общо досега - със 6 месеца.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя заявлението на ръководителя на договор 

ДНТС/Русия 02/19 от 18.06.2018 г. за удължаване на срока на договора с още 6 месеца, 

или общо 12 месеца – до 18.06.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема заявлението на ръководителя на договор ДНТС/Русия 02/19 от 

18.06.2018 г. за удължаване на срока на договора с още 6 месеца, или общо 12 

месеца – до 18.06.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ.  

2. При подписване на допълнителните споразумения за удължаване на срока 

за изпълнение по договори за двустранно сътрудничество да се прилага 

писмо за съгласие (по ел. поща) от ръководителя на колектива от 

държавата-партньор или документ от финансиращата организация от 

държавата-партньор. 

 

2.2.2. Доклад с вх. № ФНИ-2499 от 21.10.2020 г. от проф. д-р Юрий Кълвачев, 

ръководител на договор КП-06-Индия-5 от 07.08.2019 г., на тема „Устойчиви 

катализатори на базата на зеолити за окислителни реакции“, Институт по катализ – 

БАН. 

 Относно: Удължаване на срока на договора с една година – до 07.08.2022 г. 

 Обосновка: Създадената обстановка на COVID-19 пандемия в световен мащаб не 

позволява осъществяването на обмен на визити, които са част от същността на договора. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 40/13.11.2020 г.  18 

 

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

Индия-5 от 07.08.2019 г. за удължаването на срока на договора с една година – до 

07.08.2022 г. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ след съгласуване с партньорската страна. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Индия-5 от 07.08.2019 г. за 

удължаването на срока на договора с една година – до 07.08.2022 г. Необходимо е 

да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ след 

съгласуване с партньорската страна. 

 

2.2.3. Доклад с вх. № 0905/24 от 26.10.2020 г. от доц. д-р Орлин Димитров, ръководител 

на договор ДНТС/Русия 02/20 от 25.06.2018 г., на тема „Изучаване на 

последствията от силни земетресения в крайбрежните зони на България и на 

Таманския полуостров - Западен Кавказ (по исторически, археосеизмологични и 

палеосеизмологични данни) с цел нова оценка на сеизмичната опасност на тези 

региони“, Институт по океанология - БАН. 

Относно:  
1. Удължаване на срока на договора с два месеца - до 26.01.2021 г.; 

2. Промени във финансовия план, като 1720 лв. от перо „Командировки“ се прехвърлят 

както следва: 

 820 лв. в перо „Разходи за външни услуги” и  

 900 лв. в перо „Разходи за персонал”. 

Обосновка: Поради пандемията от COVID-19 се е оказало невъзможно на този етап да 

се осъществят част от командировките до Русия на български учени работещи по 

проекта. Това е наложило да се направят промени в научно-изследователската дейност 

по изпълнението на проекта, без да се променя крайната цел. Ползват се видове данни, 

които са налични (събрани са при други изследвания), но за чиято обработка и 

интерпретация е необходимо повече време и по-голям обем работа. 

Срокът за приключване на проекта вече е бил удължен с пет месеца – до 26.11.2020 г. 

Това се е наложило поради заболяване на главният изпълнител на проекта от страна на 

Русия, който е боледувал пет месеца.  

До сега са изразходвани по-малко от половината от парите заложени във Финансовия 

план на договора. Конкретно изразходвани са 11 950.86 лв. и остават 13 049.14 лв., т.е. 

има средства за продължаване на изследванията. За допълнителната работа е 

необходимо да се заплати допълнителна сума на консултанта на проекта проф. д-р Бойко 

Рангелов, както и на членовете на екипа, работещи по проекта. Според договора 

определените „Разходи за командировки“ до Русия са 11 519 лв., а до сега са 

изразходвани 3865.53 лв. Предлага се с прехвърлените средства в перо „Разходи за 

външни услуги” да се заплати на проф. Бойко Рангелов за извършваната от него 

допълнително работа по проекта - като консултант. Със средствата прехвърлени към 

перо „Разходи за персонал”, да се заплати на членовете на екипа от Института по 

океанология – БАН, работещи по проекта, за допълнително извършваната от тях работа.  

Приложена е справка за направените разходи до сега. 

С молба с вх. № 0905/5 от 25.02.2020 г. и решение на ПНЕК срокът за изпълнение на 

договора е бил удължен веднъж с 5 месеца – до 26.11.2020 г. 

Решение на ПНЕК:  
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1. ПНЕК подкрепя искането за удължаването на срока на договор ДНТС/Русия 02/20 

от 25.06.2018 г. с още 2 месеца, или общо 7 месеца – до 26.01.2021 г. Необходимо е 

да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ и да се 

уведоми партньорската страна. 

2. ПНЕК подкрепя прехвърлянето на 820 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо 

„Разходи за външни услуги“ за заплащане на консултант. 

3. ПНЕК не подкрепя прехвърлянето на 900 лв. от перо „Разходи за командировки“ в 

перо „Разходи за персонал”, тъй като разходите за командировки не могат да бъдат 

по-малко от 60 %, а разходите за персонал не могат да бъдат повече от 20 % от 

преките допустими разходи.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема удължаването на срока на договор ДНТС/Русия 02/20 от 25.06.2018 г. с още 

2 месеца, или общо 7 месеца – до 26.01.2021 г. Необходимо е да се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ след съгласуване с 

партньорската страна. 

2. Приема прехвърлянето на 820 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо 

„Разходи за външни услуги“ за заплащане на консултант. Необходимо е проф. Бойко 

Рангелов да подпише декларация, че не е оценявал проектното предложение по 

договора. 

3. Не приема прехвърлянето на 900 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо 

„Разходи за персонал”, тъй като съгласно Насоките за конкурса разходите за 

командировки не могат да бъдат по-малко от 60 %, а разходите за персонал не могат 

да бъдат повече от 20 % от преките допустими разходи.  

 

2.2.4. Доклад с вх. № ФНИ-2565 от 27.10.2020 г. от гл. ас д-р Анна Маркова, 

ръководител на договор КП-06-Франкофония/1 от 20.12.2018 г., на тема: „Какви 

лингвистични средства и комуникационни стратегии за валоризиране на 

националното материално и нематериално културно наследство?“, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

 Относно:  Удължаване на срока на изпълнение на проекта с 1 година – до 20.12.2021 г. 

 Обосновка: Удължаването се налага 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, както и във връзка с възникналата през пролетта на 2020 г. 

пандемична обстановка вследствие на COVID-19, която е наложила сериозни промени в 

протичането на дейността на висшите учебни заведения в Европа. Въпреки затруднените 

условия на работа и преподавателски ангажименти в условията на тази извънредна 

обстановка българският екип е успял да проведе своите изследвания и в момента 

обсъжда заедно с координатора на проекта подготовката за отпечатване в издателството 

на СУ на предвиденото издание с научни разработки, което би могло да се реализира не 

по-рано от края на първото тримесечие на 2021 г. За края на месец март т. г. е бил 

подготвен вторият научен семинар за представяне на резултатите по проекта в 

Университета в Торино, но се е наложило той да бъде отменен, за което са информирали 

двете съфинансиращи институции. Членовете на българския екип са имали закупени 

самолетни билети и хотелски нощувки, като изразходваните за тях средства са били 
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възстановени на по-късен етап. За периода ноември-декември 2020 г. е била насрочена 

нова дата за този семинар и планирана заключителна конференция по проекта в 

Университета в Тирана, но отново няма да могат да бъдат проведени поради 

продължаващата усложнена епидемиологична обстановка в европейските страни, 

противоепидемиологичните изисквания при пътувания в страни извън ЕС и 

натоварената във връзка с провежданото дистанционно обучение програма на 

съответните академични общности. Дейността по разпространение на резултатите по 

проекта също е била затруднена, поради отлагането на научни форуми в България и 

чужбина и невъзможността да бъдат спазени срокове във връзка с публикации в научни 

издания. Българският екип е подготвил и свои участия с научни доклади и статии, част 

от които е успял да осъществи, а други предстоят в следващите месеци. От 

предвидените по договора средства в размер от 9779.15 лв., които са получени от ФНИ 

за неговото изпълнение, към днешна дата българският колектив е усвоил 1025.17 лв. за 

две мобилности през 2019 г. в началната фаза на проекта. Удължаването с една година 

до 20.12.2021 г. на срока за изпълнение на проекта би предоставило възможност за 

отпечатване в срок на публикацията с резултатите по проекта, провеждане на 

заложените мобилности за участие в два семинара, организирани от университетите-

партньори, и на предвидена в работната програма дейност със студентско участие, както 

и за реализиране на подготвени участия във форуми и научни публикации за 

дисеминиране на резултатите по проекта. 

Приложени са: 

 Копие от Договор № КП-06-Франкофония/1 от 20.12.2018 г. 

 Писмо от Фонд „Научни изследвания” от 12.10.2020 г. 

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

Франкофония/1 от 20.12.2018 г. за удължаване на срока на изпълнение 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 доклада на ръководителя на договор КП-06-Франкофония/1 от 

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

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

Правилника на ФНИ. 

 

2.2.5. Доклад с вх. № ФНИ-2575 от 27.10.2020 г. от доц. д-р Соня Иванова, ръководител 

на договор КП-06-КОСТ/16 от 02.09.2019 г., на тема: „Проучване на 

възможностите за хуманно отглеждане, преодоляване на неприятната миризма в 

месото от некастрирани мъжки прасета и на нагласите на потребителите относно 

неговата консумация“, ЗИ-Шумен. 

Относно:  Промяна на финансовия план, както следва: 

Прехвърляне на 5550 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Апаратура и 

специфично оборудване”.  

Преразпределението надвишава 15 % от общия размер на допустимите преки разходи по 

проекта и съставлява 20,8 % от общия им размер. 

Обосновка: Чрез прехвърлянето на сумата ще бъде закупена компютърна техника 

(лаптопи, устройство за принтиране и сканиране, компютри). Така сумата по перо 

„Апаратура и специфично оборудване” се увеличава до 6550 лв. 
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При разработване на финансовия план при подаване на проектното предложение през м. 

април 2019 г. е имало предвидено участие на членовете на колектива на ЗИ - Шумен в 

71-та годишна среща на Европейската Асоциация по животновъдство (ЕААР), както и в 

други конференции, по перо 5. „Участие в конференции, извън предвидените в рамките 

на Акцията” на стойност 6000 лв. За целта са имали изпратено и прието от научния 

комитет на конференцията резюме. При създалата се обстановка обаче, всички 

конференции са преминали в онлайн формат, както е видно и от сайта на ЕААР 

(https://eaap.mticket.it/eng/event-tab.aspx?lD=167 ) и разходите по това перо се свеждат до 

заплащане на такса участие в онлайн срещата, предвидена за периода 01.12.2020-

04.12.2020 г. в размер на 230 евро (450 BGN).  

Приложени са: 

 Оригинален финансов план; 

 Коригиран финансов план; 

 Финансова обосновка. 

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

КОСТ/16 от 02.09.2019 г. за промяна на финансовия план, като бъдат прехвърлени 5550 

лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Апаратура и специфично оборудване”. 

Тъй като преразпределението надвишава 15 % от общия размер на допустимите преки 

разходи по проекта е необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/16 от 02.09.2019 г. за 

промяна на финансовия план, като бъдат прехвърлени 5550 лв. от перо „Разходи 

за командировки“ в перо „Апаратура и специфично оборудване”. Тъй като 

преразпределението надвишава 15 % от общия размер на допустимите преки 

разходи по проекта е необходимо е да се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. 

 

2.2.6. Молба с вх. № ФНИ-2576 от 27.10.2020 г. от проф. д-р Вили Харизанова, 

ръководител на договор КП-06-ИП-КИТАЙ/2 от 2019 г., на тема: „Устойчиво 

управление на неприятели и болести в ябълкови градини в България и Китай на 

базата на прецизни екологични методи за контрол“, Аграрен университет - 

Пловдив. 

Относно: Замяна на член на колектива по договора, като гл. ас. д-р Мелика Мохамедова 

бъде заменена от гл. ас. д-р Павлин Василев. 

Обосновка: Гл. ас. д-р Мелика Мохамедова вече не е член на колектива от октомври 

2019 г. поради прекратяване на трудовия и договор с Аграрен университет-Пловдив, а 

предвидените за нея задачи по проекта се изпълняват от гл. ас. д-р Павлин Василев. Иска 

се същият да се счита за член на работния колектив на мястото на гл. ас. д-р Мелика 

Мохамедова. 

Приложени са: 

 Съгласие на членовете на колектива с предложената промяна; 

 Заявление от напускащия член гл. ас. д-р Мелика Мохамедова; 

 Заявление  от новия член на колектива гл. ас. д-р Павлин Василев. 

https://eaap.mticket.it/eng/event-tab.aspx?lD=167
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Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-ИП-

КИТАЙ/2 от 2019 г. за замяна на член на колектива по договора, като гл. ас. д-р Мелика 

Мохамедова бъде заменена от гл. ас. д-р Павлин Василев. 
 

Решение на ИС: 

Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-ИП-КИТАЙ/2 от 2019 г. за 

замяна на член на колектива по договора, като гл. ас. д-р Мелика Мохамедова 

бъде заменена от гл. ас. д-р Павлин Василев. 

 

2.2.7. Доклад с вх. № ФНИ-2592 от 30.10.2020 г. от доц. д-р Елена Гетова, ръководител 

на договор КП-06-МНФ/14 от 24.09.2020 г., на тема „Научна конференция с 

международно участие Паисиеви четения 2020“, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“. 

 Относно: Удължаване на срока за отчитане с 4 месеца, считано от 01.11.2020 г. – до 

01.03.2021 г. 

 Обосновка: Искането е продиктувано от усложнената ситуация на пандемия в 

Република България в последните няколко дни, както и като последица от този факт на 

забавянето на реализацията на договорите по определените от ЗОП правила и 

разпоредби.  

Форумът се провел в периода 29.10.2020-30.10.2020 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК не подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-

МНФ/14 от 24.09.2020 г. за удължаване на срока за отчитане с 4 месеца, считано от 

01.11.2020 г. – до 01.03.2021 г., тъй като заявлението не е подадено в посочения срок, 

съгласно Правилника на ФНИ, а именно един месец преди провеждането на форума и 

липса на мотивация в писмото. Краен срок за отчитане – до 30.11.2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Не приема доклада на ръководителя на договор КП-06-МНФ/14 от 24.09.2020 г. 

за удължаване на срока за отчитане с 4 месеца, считано от 01.11.2020 г. – до 

01.03.2021 г., тъй като заявлението не е подадено в посочения срок, съгласно 

Правилника на ФНИ, а именно един месец преди провеждането на форума и 

липса на мотивация в писмото. Краен срок за отчитане, отчитайки и служебните 

два месеца – до 01.01.2021 г. 

 

2.2.8. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-2593 от 30.10.2020 г. от проф. д-р Румен 

Недков, директор на Институт за космически изследвания и технологии- БАН, 

относно договор КП-06-МНФ/16 от 24.09.2020 г. с ръководител проф. дтн Гаро 

Мардиросян на тема: “Шестнадесета международна научна конференция „Space, 

Ecology, Safety - SES 2020”, Институт за космически изследвания и технологии- 

БАН. 

Относно: Удължаване срока на договора - до 15.12.2020 г. в присъствена или смесена 

форма, в зависимост от развитието на противоепидемичните мерки. 

Обосновка: Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на 

територията на Република България за периода от 29.10.2020 до 12.11.2020 г. със 

Заповед № РД-01 -626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването ни информират, 

че не може да се проведе международен научен форум на тема „Шестнадесета 

международна научна конференция „Space, Ecology, Safety - SES 2020“ в периода от 
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04.11. до 06.11.2020 г. в присъствената форма, както първоначално е заявен форума. 

Причината е, че очаквания брой на участниците в SES 2020 надхвърля ограничителния 

брой от горната Заповед.  

Решение на ПНЕК:  

1. ПНЕК подкрепя искането в уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-

06-МНФ/16 от 24.09.2020 г. за удължаване срока на договора до 15.12.2020 г.  

2. След насрочването на новите дати е необходимо да се изпрати ново уведомително 

писмо, като се посочи начина на провеждане на форума - присъствено, както 

първоначално е одобрен проекта, или смесено. В случай, че форума се провежда в 

смесен формат максималната сума се намалява до 60 % и ръководителя на проекта 

подава уведомление до ФНИ, като представя ново приложение 1 с разпределение на 

финансовите средства. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема искането в уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-

МНФ/16 от 24.09.2020 г. за удължаване срока на договора до 15.12.2020 г.  

2. След насрочването на новите дати да се изпрати ново уведомително писмо, като се 

посочи начина на провеждане на форума - присъствено, както първоначално е 

одобрен проекта, или смесено. В случай, че форума се провежда в смесен формат 

максималната сума се намалява до 60 % и ръководителя на проекта подава 

уведомление до ФНИ, като представя ново приложение 1 с разпределение на 

финансовите средства. 

 

2.2.9. Доклад с вх. № ФНИ-2596 от 30.10.2020 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“, Висше училище по 

застраховане и финанси. 

 Относно: Промяна в начина на провеждане на международния научен форум – от 

смесено – присъствено и дистанционно ще преминат към изцяло дистанционно 

провеждане. 

Обосновка: Промяната се налага във връзка с настоящата епидемична обстановка, 

свързана с разпространението на COVID-19. Участниците ще присъстват дистанционно, 

чрез онлайн платформа, а чуждестранните лектори ще представят своите доклади 

онлайн чрез жива връзка и/или видео запис. Ограничен брой официални лица и 

панелисти ще вземат участие присъствено. 

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

финансовите средства, които се редуцират до 40 % (2400 лв.) от одобрената 

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

        С предишно уведомително писмо с вх. № ФНИ-2426 от 16.10.2020 г. бяхме 

информирани, че от изцяло присъствено провеждане ще преминат към смесено – 

присъствено и дистанционно. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК подкрепя 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 смесено – присъствено и дистанционно ще преминат към изцяло 

дистанционно провеждане, както и промяната на финансовия план, като 
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първоначално одобрената сума от 6000 лв. се редуцира до 40 % и общият размер на 

средствата за провеждането на научния форум става 2400 лв. 

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

възстановена на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

1. 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 смесено – присъствено и дистанционно ще преминат към изцяло 

дистанционно провеждане, както и промяната на финансовия план, като 

първоначално одобрената сума от 6000 лв. се редуцира до 40 % и общият размер на 

средствата за провеждането на научния форум става 2400 лв. 

2. Приема разликата от получените и намалените средства в размер на 3600 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

 

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

и окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/8 от 2014 г., на 

тема: „Проучване на нови черешови сортове и елити и реакцията им в стресови 

абиотични и биотични фактори“, с ръководител доц. д-р Николай Христов, 

Институт по земеделие, Кюстендил, ССА. 

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

Първоначална обща сума на договора: 30 000 лв. 

Преведени средства:  за 1 етап – 15 000 лв. 

Преведени средства за 2 етап - 15 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 30 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 5 ( 4-доклади в пълен текст и 1 статия ) и 1 репорт 

за GenBank  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

Заключение: Основните научни резултати от изпълнението на проекта са следните: 

1. Обогатена сортовата структура при черешата в България. През отчетния период са 

интродуцирани от Китай два нови черешови сорта и една местна китайска подложка за 

череша и вишна. През пролетта на 2018 г. е създадено черешово насаждение с 16 нови за 

района сортове -  Примулат, Ърли лори, Суит ърли, Лори блум, Джина рийд, Фрийм 

рийд, Джорджия, Фолфер, Биг лори, Симко, Ърли стар, Канада джайант, Скина, 

Каталин, Суит харт и Феровия. 

2. Направена е морфологична и помологична характеристика на отбраните като ценни 

сортове и елити, което е основа за предлагане на практиката на пазарноориентирани 

високопластични черешови сортове. 

3. Установените свободни от вируси дървета са реална възможност за тяхното 

размножаване и създаване на сертифицирани маточни насаждения за бързо навлизане  

на новите сортове в производствената практика и подобряване на черешовия сортимент 

у нас. 
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4. С полученият резултат от проведения секвенционен анализ на част от РНК на българския 

изолат на LChV1, европейската и световна Gen Bank се допълва с данни за генома на  

първия български изолат (номер за достъп: MG458879). 

5. Затвърдени и укрепени са двустранните научно-изследователски отношения между 

Институт по земеделие- Кюстендил и Институт по овощарство към Янтайската 

селскостопанска академия, Н.Р. Китай въз основа на осъществените визити.  

6. Част от получените резултатите от изследванията по проекта са представени на два 

големи международни научни форума. Представени за отпечатване и публикувани са 

общо 5 броя научни статии, 2 резюмета и един доклад за GenBank. 

Работната програма е изпълнена изцяло. Извършени са задълбочени научни 

проучвания, коита са представени на два международни форума, резултатите са 

публикувани в рецензирани научни сборници и книжка с абстракти и в съвместна с 

китайските колеги статия. Важен  научно-практичен принос на проекта е  изолирания 

и идентифицирания за пръв път в България вирус - причинител на издребняването на 

плодовете при череши - Little cherry virus 1.  Българският изолат под име Ch8 е 

депозиран в GenBank. 

Финансовият план е изпълнен съобразно предвидените и осъществени  задачи и 

дейности. Всички направени разходи са действително извършени и допустими и са в 

съответствие с приложимото законодателство.  Финансовия отчет е заверен от одитор. 

Експерта отбелязва, че не е изпълнена единствено една от подзадачите на задача 2. 

Представените публикации в пълен текст са 5 на брой, от които 2 са в сборник с импакт 

ранг (индексиран е във Web of science). Специален  научен интерес представлява и 

докладът за GenBank относно нуклеотидната последователност на вируса.  

Гореизложеното позволява да се смята проектът за успешно изпълнен с оценка "много 

добър". 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„много добър“ на научната част по договор ДНТС КИТАЙ 01/8 / 06.11.2014 Г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№0303) 
финансово становище с вх. № 94КК/9 от 23.07.2018 г., че разходите по договора за 

целия проект са признати и законосъобразни в размер на 30 000 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/8 

от 06.11.2014 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор  с вх. № № 94КК/9 от 23.07.2018 г., че разходите по 

договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 30 000 лв. 

и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема договор ДНТС/Китай 01/8 от 06.11.2014 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

2.2.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/1 от 2017 г., на тема: „Напояване, 

базирано на евапотранспирацията, за устойчиво земеделие: Оценка на 

потребностите от вода за напояване на оранжерийно отглеждани земеделски 
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култури“ с ръководител проф. д-р инж.-мат. Георги Костадинов, Институт по 

почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“. 

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

Първоначална обща сума на договора: 28 000 лв. 

Преведени средства:  28 000 лв. (на два транша по 14 000 лв. всеки) 

Неизразходвани средства: 1192.02 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 26 807.98лв 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3 (2 в реферирано списание в България и 1 в 

материали от конференция)  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

Заключение: Целта на проекта е провеждането на изследвания, свързани с подобряване 

на ефективността на използване на водата за напояване в неотопляема полиетиленова 

оранжерия. Изследването е фокусирано върху потреблението на вода за напояване на 

домати, отглеждани в оранжерия, базирано на евапотранспирацията и стадия на растеж 

на растенията. 

И двамата рецензенти отчитат, че са получени значими нови резултати за постигане на 

поставените цели: 

1. Установени са норми на напояване, количеството вода и продуктивност на 

доматите. На тази база са изчислени по няколко метода евапотранспирационни 

разходи при различни поливни режими. 

2. Установени са зависимости при нарушено снабдяване с вода и е направена 

оценка на влиянието на различна влагообезпеченост върху добива от 

оранжерийни домати, отглеждани при капково напояване. 

3. Отчетени са повишени нива на съдържалието на глюкоза и фруктоза при 

дефицитно напояване. 

4. Получените резултати доказват, че доматите използват по-ефективно малки 

водни количества, подавани за напояване. 

5. Най-високи стойности на глюкоза и фруктоза и сухо вещество са установени при 

60% от оптималната поливна форма, а най-високи стойности на вит. С – при 80% 

от оптималната поливна норма. 

Популяризирането на постигнатите резултати е извършено чрез участие в 2 

международни  научни форуми (в  конференция „ЕкоМаунтин, 2017“, в гр. Троян и 

Международната конференция „Храни и аграрна икономика, 2018“, в Алания, Турция).   

Въз основа на резултатите от проучването научният колектив е разработил, редактирал и 

публикувал 3 научни публикации. 

Докладите са публикувани в пълен текст в материалите от конференцията в  

PROCEEDINGS BOOK -3rd International Conference on Food and Agricultural Economics. 

Другите 2 работи за публикувани в реферирано в България списание (Journal of Мountain 

Аgriculture on the Бalkans). Във всички е изказана благодарност за финансовата подкрепа 

на ФНИ. 

Изказана е препоръка тези интересни резултати да бъдат публикувани съвместно с 

китайските партньори в авторитетни списания. Не става ясно и какъв е делът на 
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китайските партньори в работата, тъй като всички публикации са само от български 

автори. Логично обяснимо е намалението на добива при по-ниска норма на поливането, 

според единия от рецензентите:” На каква физиологична реакция на растенията се 

дължи по-ефективното оползотворяване на водата, при ниски норми на напояване?”  (В 

проекта няма залегнала, в РП задача, за изследване на физиологичните прояви на 

растенията,  при конкретните условия на изследването, но отговорът би бил 

интересен). 

Финансовият план е изпълнен съобразно предвидените и осъществени  задачи и 

дейности. Всички направени разходи са действително извършени и допустими и са в 

съответствие с приложимото законодателство. Финансовия отчет е заверен от одитор 

0156 (18.07.2019 г.). 

Съгласно мнението и на двамата експерти-рецензенти, работната програма е изпълнена 

на 100%. Получени са нови значими резултати. Осъществени са по 2 взаимни визити от 

двете страни, както и на ръководството на партньорската организация в Китай за своя 

сметка  и на представители на посолството на Китай в България  (Първият секретар за 

Наука и технология и Първият секретар по земеделието). Обсъдени са възможни бъдещи 

сътрудничества.   

Гореизложеното позволява да се смята проектът за успешно изпълнен с оценка "много 

добър". 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите, ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДНТС КИТАЙ 01/1 / 2017 Г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0303) 

финансово становище с вх. № 94ФФ/92 от 24.07.2019 г., че разходите по договора за 

целия проект са признати и законосъобразни в размер на 26 807.98 лв., сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв.  

3. Приема неизразходваните средства в размер на 1191.02 лв., да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/1 

от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор  с вх. № 94ФФ/92 от 24.07.2019 г., че разходите по 

договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 26 807.98 

лв. и сумата на непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв.  

3. Приема неизразходваните средства в размер на 1192.02 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Китай 01/1 от 2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

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

и окончателния такъв от изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/9 от 2014 г., 

на тема: „Модулен многомащабен метод за моделиране на ново поколение 

антивирусни и антибактериални препарати“, с ръководител проф. Невена Илиева-

Литова, СУ „Св. Климент Охридски“. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: ~ 85 % 
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Първоначална обща сума на договора:  30 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 15 000 лв. 

Преведени средства за втория етап: 15 000 лв. 

Неизразходвани средства: 7 473.87 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 22 526.13 лв. (общо за двата етапа) 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 3 

Заключение: Работата по задачите от научната програма е осъществявана в тясно 

сътрудничество с китайските партньори, с помощта на съвременните средства за 

комуникация. Моделните пресмятания са провеждани на Grid-клъстера и клъстера 

„Biosim“ във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, с използване на 

хомогенна и хибридна архитектура (с графични ускорители), както и на 

суперкомпютъра Авитохол@ИИКТ-БАН. Наред с програмни пакети със свободен 

достъп са използвани и пакети, разработени с участието на китайските членове на 

колектива. Въз основа на получените резултати и ползотворното сътрудничество с 

китайските партньори са осъществени 2 работни посещения в партньорската 

организация - Пекинския технологичен университет. 

За времетраенето на проекта е изградено успешно сътрудничество, в чиято основа са 

няколко утвърдени учени с допълващи се компетентности и опит, които са били 

обогатени от провежданите в рамките на научната програма изследвания. Проведено е 1 

посещение-командировка от докторантка от Пекинския технологичен институт у нас. 

Екипът от българска страна включва двама хабилитирани преподаватели (професор и 

доцент), двама нехабилитирани (гл. асистент и д-р) и един редовен докторант. От 

китайска страна екипа е от двама хабилитирани преподаватели (1 професор и 1 доцент), 

един доктор и трима докторанти. Процентното участие на докторанти и млади учени е 

високо – над 50 %, основно от китайска страна. 

По резултатите от проекта  през втория етап от работата по проекта са представени 9 

публикации, като от тях по съществените и значими са :  

- 3 статии в списания с импакт фактор;  

- 3 статии в сборник на Springer с импакт-ранг (публикувани онлайн);  

- 1 статия в редактиран сборник с научни трудове) ; 

В отчета е дадена пълната библиографска справка за публикациите, както и в 

приложение са дадени техните копия в пълен текст. 

Проектът е дал възможност за повишаване на общото ниво на компетентност на всички 

участници в колектива. В плана за разпространение на резултатите, освен публикациите 

в реномирани издания са изнасяни лекции и доклади, осъществено е ръководство на 

дипломанти и 1 защита на дисертационен труд. 

По обективни причини, посочени и в отчета първоначално заявените научни задачи са 

претърпели значителна еволюция и работната програма не е изпълнена 100 %, а около 

85 %. Отчетът не е разработен в съответствие с Указания за научен отчет на проекти за 

научни изследвания, финансирани от ФНИ. В отчета нееднократно се коментира 

недостиг на средства, което води до извода за не добре структуриран финансов план, 
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след като в последствие не са изразходвани – 7473.87 лв. Последните 2 публикации не са 

представени в материалите. Във всички представени публикации е посочено, че 

извършените изследвания са финансирани от ФНИ.  

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„добър“ на научната част по договор ДНТС КИТАЙ 01/9 / 06.11.2014 Г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0156) 
финансово становище с вх. № 94ФФ/97 от 06.11.2018 г., че разходите по договора за 

целия проект са признати и законосъобразни в размер на 22 526.13 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 7 473.87 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/9 от 

2014 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/97 от 06.11.2018 г., че разходите по 

договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 22 526.13 

лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 7 473.87 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Китай 01/9 от 2014 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

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

и окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/6 от 2014 г., на 

тема: „Концептуален модел на облачна информационна система за оценка на 

риска от природни бедствия“, с ръководител проф. Димитър Велев, УНСС. 

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

Първоначална обща сума на договора:  30 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 15 000 лв. 

Преведени средства за втория етап: 15 000 лв. 

Неизразходвани средства: 875.56 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 29 124.44 лв. (общо за двата етапа) 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 5  и 4 доклада на конференции.  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 1 

Заключение: Основните научни резултати от изпълнението на проекта са следните: 

Анализирани са потенциални природни рискове, причина за бедствия в България както и 

различни платформи за облачни изчисления. 

Конструирана е обща рамка за информационна система за оценка на риска от природни 

бедствия и е предложен модел и архитектура на облачна информационна система.  
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Разработен е метод за оценка на риска от замърсяване на екосистема с тежки метали 

след интензивен валеж. 

Предложен е подход за оценка на риска за околната среда от наводнение на склад за 

химикали. Извършен е анализ на методите на икономическа оценка на последствията. 

Предложен е подход за моделиране чрез процеси на превключване на възникването на 

големи наводнения от реки в Китай. 

Направен е анализ на получените резултати с примери на конкретни бедствия и обекти. 

Разработена е учебна програма касаеща превенция и предприемани действия при 

бедствия за нуждите на магистърски програми и специализирани обучения. 

Проведени са работни научни семинари в София и град Шенянг, Китай при съвместно 

участие на българските и китайските учени от научните колективи за оценка на 

изпълнението на проекта и подготовка на публикации. 

Съгласно мнението на експерта, работната програма по втория етап е изпълнена изцяло 

и отчетът следва работната програма за втория етап и е подробно разработен. 

Получените резултати са докладвани и публикувани в статии НК5, НК6, НК7, НК8. 

Справката със представения списък показва, че и статия НК4 (от 2017 г.) също може да 

се добави. Тя е индексирана в Scopus (SJR 0.186). Също така са представени 4 научни 

доклада на две международно конференции (ICESE 2018, Barcelona, Spain, ICESD 2018, 

Paris, France). Отбелязва се, че разработената учебна програма – “Превенция и действия 

при бедствия” не е посочено къде се води. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„много добър“ на научната част по договор ДНТС КИТАЙ 01/6 / 10.10.2014 Г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0156) 
финансово становище с вх. № 94ФФ/25 от 23.04.2018 г., че разходите по договора за 

целия проект са признати и законосъобразни в размер на 29 124.44 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 875.56 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/6 

от 2014 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

финансово становище с вх. № 94ФФ/25 от 23.04.2018 г., че разходите по 

договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 29 124.44 

лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 875.56 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Китай 01/6 от 2014 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

2.2.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Русия 01/5 от 23.06.2017 г., на тема: „Нелинейна 

спектроскопия на пространствено ограничени алкални пари: методология и 

приложения“, с ръководител, проф. Стефка Карталева, Институт по електроника 

– БАН. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 40/13.11.2020 г.  31 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

Преведени средства: 25 000 лв. (на два транша по 12 500 лв. всеки) 

Неизразходвани средства: 7.18 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 24 992.82 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 17 

От тях с импакт фактор: 5 

От тях с импакт ранг: 12 

Заключение: Договорът е в перспективна област на спектроскопията с висока 

разделителна способност на пространствено ограничени атоми и молекули. Отчетът по 

договора е окончателен и е организиран по изпълнение на работната програма и 

получените резултати. Проектът е от един пакет с едно продължение на срока за 

изпълнение. Работната програма е изпълнена в синхрон между българските и руските 

членове на колектива. Изследвани са спектри на абсорбция, отражение и флуоресценция 

в свръхтънки кювети с дължини кратни на дължината на вълната. Постигнато е 

изключване на Доплеровото разширение. Изградена е експериментална установка на 

честотни репери с голяма точност. С кювета с нова дължина 700 мкм са изследвани 

молекулни спектри в зависимост от плътността на атомите и интензитета на ла 

лазерното лъчение. Оценката е много добра (спрямо предложената от ФНИ скала), а 

според единия от рецензентите – отлична. Подробно и изчерпателно са описани целите 

на проекта и постигнатите резултати. Ясно и точно са посочени извършените 

експериментални изследвания, използвани при създаването на няколко теоретични 

модели. Налице е действено сътрудничество с чуждестранни учени, основно с колеги от 

Санкт Петербург и Новосибирск. Подготвя се съвместен проект, кандидатстващ за 

международно финансиране. 

Представени са в общо 17 публикации в авторитетни научни издания. Всички са с 

импакт фактор и импакт ранг. От значение е и големият брой постери, представени на 

редица научни форуми. Също така, са представени четири лекции на различни 

международни симпозиуми и конференции. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„много добър“ на научната част по договор ДНТС/РУСИЯ 01/5 / 23.06.2017 Г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0812) 
финансово становище с вх. № 94ЮЮ/24 от 01.11.2019 г., че разходите по договора за 

целия проект са признати и законосъобразни в размер на 24 992.82 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 7.18 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Русия 01/5 

от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

финансово становище с вх. № 94ЮЮ/24 от 01.11.2019 г., че разходите по 
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договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 24 992.82 

лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 7.18 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Русия 01/5 от 2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

5. Препоръчва поради постигнати значими резултати по проекта, ръководителят 

на договора да попълни форма за научни постижения. 

 

2.2.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория 

междинен етап от изпълнението на договор ДНТС/Индия 01/1 от 

24.06.2013 г., на тема: „Разработване на нетрансгенни стратегии за контрол 

на болестите, причинени от Потивируси“, с ръководител доц. д-р Антоний 

Стоев, ИПАЗР „Никола Пушкаров“. 

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

Първоначална обща сума на договора: 58 592 лв. 

Преведени за I етап – 19 940 лв. 

Преведени за II етап (Анекс № 1 от 23.06.2017 г.) – 19 326 лв. 

Неизразходвани средства: 2656.35 лв. 

Съгласно Анексa към договора, одит на проекта ще се извърши на 

окончателния отчет на проекта 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 / от началото на проекта / 

Брой научни публикации (общо): 10 (7 статии и 3 глави в 2 книги) 

От тях с импакт фактор(общо): 1 

От тях с импакт ранг(общо): 1 

Заключение: Основните научни резултати са следните: 

 В резултат на проведения скриниинг, потивирус-Y /PVY/ е било установено по 

зеленчуковите култури сем. Картофови (Solanaceae): картофи, домати и пипер и 

ароматното растение Nepeta racemosa, PVA - по картофи в смесена инфекция с PVY, а 

MDMV - по зърнената култура царевица 

 За първи път в България PVY се е доказало в хлоротични стръкчета от туфи на N. 

racemosa. Данните за инфекция на този вид ароматно растение от PVY потвърждават 

широката филогенетична специализация на патогена. 

 Доказана е инфекция от MDMV – представител на сем. Potyviridaeв посеви от 

царевица. 

 Генно заглушаване срещу щама PVY NTN е постигнато в картофи от сорт Агрия чрез 

прилагане на специфични миРНК-и за HC-Proгена на вируса.  

 Генно заглушаване срещу PVY N/NTN е постигнато в картофи от сорт Марабел на 

специфични миРНК-и за HC-Proгена на PVY. 

 Получените данни са обобщени и представени на редица научни форуми и са 

публикувани в реферирани и индексирани в световни бази списания съвместно с 

индийските колеги. 

Съгласно мнението на експерта, заплануваните научни дейности за втори етап са 

изпълнени на 100% и са получени добри резултати, които са  отразени  в публикации и 

са представени на научни форуми. Публикационната дейност е много добра, до 
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приключване на втория етап са публикувани 9 статии в реферирани списания, от които 3 

са в списания с импакт фактор /2/ и импакт ранг/1/, както и три глави в 2 книги 

съвместно с индийските колеги, издадени от международно издателство. Също така, 

през 2-я етап са били осъществени участия в международни и национални научни 

прояви по тематиката на проекта и размяна на визити с индийски колеги. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на втори междинен етап по договор ДНТС/ИНДИЯ 

01/1 / 24.06.2013Г. 
2. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.2016 г., т.4.8.Б) предлага да не се 

извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва финансов 

одит само на окончателния отчет на проекта. 

3. Съгласно решение на ИС (Протокол 9 от 15.01.2016 г., т.9) предлага неизразходваните 

средства от отчетения етап по договора в размер на 2656.35 лв. да се прехвърлят 

автоматично към трети етап. 

4. Съгласно решение на ИС (Протокол 5 от 30.10.2015 г., т.7 а)), в случай, че 

финансирането на чуждестранните партньори вече е приключило, средствата, които 

са предвидени за заплащане на дневни и квартирни разходи на чуждестранните учени 

в България, да се използват за дневни и квартирни разходи на българските учени за 

посещение в партньорската организация. 

5. На основание представено писмо от индийските партньори, в което се изразява 

писмено съгласие и готовност за продължаване на съвместните изследванията по 

проекта, ПНЕК предлага на ИС да се сключи анекс за финансиране на третия етап на 

договор ДНТС ИНДИЯ 01/1 / 24.06.2013 г. със сума в размер на 19 326 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Индия 

01/1 от 2013 г. 
2. Приема да не се извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да 

се извършва финансов одит само на окончателния отчет на проекта, съгласно 

решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.2016 г., т.4.8.Б). 

3. Приема неизразходваните средства от отчетения етап по договора в размер на 

2656.35 лв. да се прехвърлят към трети етап. 

4. Приема в случай, че финансирането на чуждестранните партньори вече е 

приключило, средствата, които са предвидени за заплащане на дневни и 

квартирни разходи на чуждестранните учени в България, да се използват за 

дневни и квартирни разходи на българските учени за посещение в 

партньорската организация, съгласно решение на ИС (Протокол 5 от 

30.10.2015 г., т.7 а)). 

5. Приема да се сключи анекс за финансиране на третия етап на договор 

ДНТС/Индия 01/1 от 2013 г. със сума в размер на 19 326 лв. 

 

2.2.16. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/3 от 16.12.2016 г., на тема: 

„Екологични методи за борба с някои ключови неприятели в ябълковите градини 

при условията на устойчиво земеделие в България и Китай“, с ръководител проф. 

д-р Христина Кутинкова, Институт по овощарство, Пловдив, ССА. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 70% 

Първоначална обща сума на договора: 27 000 лв. 

Преведени средства: 27 000 лв. (на два транша по 13 500 лв. всеки) 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 27 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: - 

Брой научни публикации (общо): 2 /резюмета/ 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Заключение: Целта на настоящия проект е разработка на съвременни екологично-

съобразени подходи за борба с неприятелите при ябълка с използване на  нехимични 

методи и средства - полова дезориентация на мъжките пеперуди чрез използване на 

феромонови диспенсери  и микроенкапсулирани феромони за пръскане. 

Проектът  показва следните резултати, които могат да бъдат прилагани в практиката:  

1. Установен е основния неприятел в ябълковите градини на България - ябълковия 

плодов червей Cydia pomonella L. Източният плодов червей е основен неприятел в 

прасковените насаждения.  

2. Доказано е, че приложеният метод - полова дезориентация на мъжките пеперуди 

посредством използването на феромонови диспенсери и микроенкапсулирани феромони  

се явява ефективно алтернативно средство за борба с  ябълковия плодов червей.  

Използването на метода за полова дезориентация  спестява от 4-6 химически третирания 

на растенията и редуцира процент повредени плодове. 

3. Прилагането на редуцирана доза диспенсери – 20 на ха, води до спестяване на ръчния 

труд, което е от съществено значение за фермерите. 

4. За борба с Cydia pomonella L. може да се използва  и  вирусният преперат Мадекс. 

По мнение на двамата рецензенти, изпълнението на работната програма показва, че 

голяма част от отчетените резултати съответстват на поставените цели. Над 50 %, а по 

мнение на 2-я рецензент - 70%  от предвидените дейности по работни пакети от проекта 

са изпълнени успешно. Получените резултати от изпълнението на проекта имат  

практическа приложимост, защото биологичното и интегрираното производство ще 

направят българското земеделие по-ефективно. Единодушно рецензентите отбелязват 

като плюс на проекта изготвяне на  практически  рекомендации за фермери и 

разпращането им по електронна поща. Осъществена е размяна на визитите и дори е 

подписан  договор с китайските колеги за дългосрочно сътрудничество между двата 

научни института. Резултатите от проекта са разпространени чрез изнесен доклад на 

научна конференция проведена в Пекин, Китай и постер, представен на Европейски 

конгрес по ентомология в Неапол, Италия. Основната слабост на представения отчет, 

отбелязана от двама експерти, е липсата на публикувани статии. Представени са само 

две резюмета в съавторство с китайските колеги и с включени благодарности към ФНИ, 

публикувани в международни сборници. 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„добър“ на научната част по договор ДНТС КИТАЙ 01/3/ 16.12.2016 Г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0058) 
финансово становище с вх. № 94ВВ/1 от 10.01.2019 г., че разходите по договора за 

целия проект са признати и законосъобразни в размер на 27 000 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема със „Задоволителна“ оценка научната част по договор ДНТС/Китай 

01/3 от 2016 г. на основание на публикационната активност. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0058) финансово становище с вх. № 94ВВ/1 от 10.01.2019 г., че разходите по 

договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 27 000 лв. 

и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв.  

3. Приема договор ДНТС/Китай 01/3 от 2016 г. да бъде приключен. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади по ЕРА-Нет програми. 

3.1. Доклад с вх. № 80/888 от 11.11.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ, относно определяне на тема за предстоящ конкурс по 

програма ERA-MIN III. 
 

Решение на ИС:  
1. Определя следните тематични направления, които да бъдат изпратени като 

предпочитани от ФНИ за следващия конкурс по програма ERA-MIN III: 

1. Supply of raw materials from exploration and mining 

2. Circular Design 

3. Processing, Production and Remanufacturing 

4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products 

5. Cross-cutting topics 

2. Приема Фонд „Научни изследвания“ да се включи в предстоящия конкурс 

по програма ERA-MIN III, като ще бъдат финансирани фундаментални научни 

изследвания. Подадените проектни предложения с участие на български научни 

колективи трябва да отговарят на ниво на технологична готовност (TRL) от 1 до 

4. 

 

3.2. Доклад с вх. № 80/893 от 12.11.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ, относно одобрени за финансиране проекти по програма 

CHIST-ERA от конкурс 2020 г. 
 

1. Проектно предложение: ФНИ-188 от 13.02.2020 г. 

Акроним на проекта: MUCCA 

Тема на проекта: Multi-disciplinary Use Cases for Convergent new Approaches 

to AI explainability 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Венелин Кожухаров 

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

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 

Срок за изпълнение: 3 години 
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2. Проектно предложение: ФНИ-957 от 23.06.2020 г. 

Акроним на проекта: SAI  

Тема на проекта: Social Explainable Artificial Intelligence  

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Силвия Христова Илиева 

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

Заявен бюджет за българския колектив: 148 643 лв. 

Срок за изпълнение: 3 години 
 

Решение на ИС: 

1. Приема да бъде финансиран проект с вх. № ФНИ-188 от 13.02.2020 г., с 

акроним MUCCA, с ръководител на българския научен колектив доц. д-р 

Венелин Кожухаров, за срок от 3 години на два етапа по 18 месеца. 

Финансирането да се извърши за всеки етап в размер на 50 % от общата 

стойност на договора, или 75 000 лв., като първия транш да се изплати от 

ГОП на ФНИ за 2020 г. 

2. Приема да бъде финансиран проект с вх. ФНИ-957 от 23.06.2020 г., с 

акроним SAI, с ръководител на българския научен колектив проф. д-р 

Силвия Христова Илиева, за срок от 3 години на два етапа по 18 месеца. 

Финансирането да се извърши за всеки етап в размер на 50 % от общата 

стойност на договора, или 74 321.50 лв., като първия транш да се изплати от 

ГОП на ФНИ за 2020 г. 

 

 

3.3. Доклад с вх. № 80/894 от 12.11.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ, относно одобрени за финансиране проекти по програма 

ERA-NET RUS PLUS от конкурс 2019-2020 г. 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-146 от 31.01.2020 г. 

Акроним на проекта: CARANAT 

Тема на проекта: Биоактивен сърдечно-съдов стент за лечение на 

атеросклероза и намаление на рестеноза 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Маргарита Апостолова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по молекулярна 

биология „Акад. Румен Цанев“, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 

Срок за изпълнение: 3 години 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-141 от 31.01.2020 г. 

Акроним на проекта: CarbyneSense  

Тема на проекта: Контролируем синтез, експериментално характеризиране 

и моделиране на усъвършенствани хибридни наноматериали и покрития с 

желани свойства за развитието на ново поколение високоефективни сензори с 

различни сензорни механизми за околната среда и здравето  

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

Пандиева 

Кандидатстваща организация от България: Технически университет - 

София 
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Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 

Срок за изпълнение: 3 години 
 

Решение на ИС: 

1. Приема да бъде финансиран проект с вх. № ФНИ-146 от 31.01.2020 г., с 

акроним CARANAT, с ръководител на българския научен колектив проф. д-р 

Маргарита Апостолова, за срок от 3 години на два етапа по 18 месеца. 

Финансирането да се извърши за всеки етап в размер на 50 % от общата 

стойност на договора, или 75 000 лв., като първия транш да се изплати от 

ГОП на ФНИ за 2020 г. 

2. Приема да бъде финансиран проект с вх. ФНИ-141 от 31.01.2020 г., с 

акроним CarbyneSense, с ръководител на българския научен колектив доц. д-

р Мария Александрова-Пандиева, за срок от 3 години на два етапа по 18 

месеца. Финансирането да се извърши за всеки етап в размер на 50 % от 

общата стойност на договора, или 75 000 лв., като първия транш да се 

изплати от ГОП на ФНИ за 2020 г. 

 

 

3.4. Доклад с вх. № 80/889 от 11.11.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ, относно приключило участие на експерт от ФНИ в Научния 

комитет за класиране на проектните предложения подадени за участие в конкурс по 

програма ERA-NET RUS PLUS. 
 

Решение на ИС:  
Приема да бъде изплатено възнаграждение в размер на 300 лв. на проф. Желю 

Владимиров за участието му като експерт в Научния комитет за класиране на 

проектните предложения подадени за участие в конкурса по програма ERA-NET 

RUS PLUS. 

 

По т. 4 от дневния ред – Актуализация на ГОП на ФНИ. 

4.1. ИС разгледа информация за текущите средства, изплатени по договори с 

бенефициенти и предвидените за изплащане средства до края на годината, 

отчитайки влиянието на ограниченията заради пандемията при изпълнение на 

проектите. След обсъждане ИС взе решение за актуализация на ГОП на ФНИ за 

2020 г., която да бъде представена за утвърждаване от министъра на образованието 

и науката. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема актуализирана Годишна оперативна програма на ФНИ за 2020 г. 

(приложение към протокола). 

2. Възлага на Председателя на ИС да я изпрати за утвърждаване от Министъра на 

образованието и науката. 

3. След утвърждаване на актуализираната ГОП 2020 г. от Министъра на 

образованието и науката и след решение на ИС, ще могат да бъдат 

финансирани резервни проектни предложения по конкурс „Финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2020 г.“. 
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По т. 5 от дневния ред – Доклади на управителя. 

5.1. Проф. Вайсилов запозна членовете на ИС с изпълнението на основните дейности на 

ФНИ, като конкурсните процедури, и че въпреки сложната епидемиологичната 

обстановка, служителите са се справили в срок.   
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

По т. 6 от дневния ред – Разни. 

6.1. Възражение с вх. № ФНИ-2625/05.11.2020 г. от проф. д-р Цветелина Стоилова от 

Институт по Растителни Генетични Ресурси „К. Малков", гр. Садово относно 

несъгласие с неодобрението за финансиране на проектно предложение със заглавие 

„Проучване на колекции от зърнено-бобови култури вигна (Vigna unguiculata L.) и 

фасул (Phaseolus sp.) и идентифициране на ценни качества във връзка с глобалните 

климатични промени между България и Китай" по програма за двустранно 

сътрудничество между България-Китай, ФНИ-343, изследователски проекти 2019. 
 

Решение на ИС: 

В съответствие с двустранните споразумения и Насоките за конкурсите за 

двустранно сътрудничество, всяка от двете финансиращи организации прави 

преглед за допустимост и оценява подадените към нея проектни предложения. 

Резултатите от оценяването от финансиращите организации от двете страни са 

основата за приемане на общо решение за финансиране на проектните 

предложения. Класирането на проектните предложения за конкурси за 

двустранно сътрудничество не може да стане само на основата на оценките от 

българска страна, тъй като проектът не може да се реализира ако не бъде 

финансиран и от партньорската държава. 

 

 

 Секретари:..........................    Председател:........................... 

  …………………. 

(доц. д-р Боряна Хаджиева)    (проф. дтн Светослав Николов) 

(Роза Кондова) 

 

 

 

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:………………………….. 

 

10. Д-р Милена Петкова Дамянова:…………………………………. 


