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П Р О Т О К О Л 

№ 41/20.11.2020 
 

от  присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 20.11.2020 г. се проведе присъствено заседание по Skype на Изпълнителния съвет 

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

 

На заседанието на ИС: 

 

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  

 

Секретар:  

Доц. Боряна Хаджиева 

 

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. Резултати от оценяването и решение за финансиране на проекти по ННП П. Берон и 

НИЕ. 

2. Доклади на ПНЕК. 

3. Въпроси по двустранно сътрудничество. 

4. Обсъждане на решения във връзка с актуализацията на ГОП. 

5. Доклади на управителя. 

6. Разни. 
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По т. 1 от дневния ред – Резултати от оценяването и решение за финансиране на 

проекти по ННП П. Берон и НИЕ 

 

1.1. ИС разгледа доклад с вх. номер 9433/9/19.11.2020 г. от проф. д-р Зара Черкезова-

Желева – външен експерт за организиране и провеждане на оценяването на 

проектните предложения по конкурса по ННП П. Берон и НИЕ – 2020 г. В 

съответствие с Насоките за конкурса Петър Берон и НИЕ 2020 г., проектните 

предложения подадени по конкурса и допуснати за научна оценка по конкурс Петър 

Берон и НИЕ бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят 

на изискванията за оценител по МСК-ИФ (MSCA-IF). Всички експерти са бивши 

или настоящи оценители на проекти по Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) в 

научните области, по които са подадените проектни предложения. Следвайки 

процедурите на Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) и насоките за конкурса, 

оценяването беше проведено дистанционно на един етап. 

Един от подадените проекти попада в Предложения Тип 1 – проекти, които са 

подадени по програма Хоризонт 2020 MSCA Individual Fellowships. Проектът е 

подаден в конкурса MSCA-IF-EF-ST-2019 с българска приемаща организация и е 

получил оценка от 83.6% , но не е получил финансиране от ЕК. Според правилата 

на конкурса, той се финансира директно. 

Предложенията тип 2 са представени и оценени в рамките на конкурса. Според 

текста на програмата и Насоките за конкурс Петър Берон и НИЕ, в класацията 

участват проектни предложения, които са получили оценка от 80% от максималната 

оценка или по-висока. След обработване на консенсусните доклади са получени 

следните оценки, дадени в таблицата по-долу.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема резултатите от оценяването и класирането на проектните предложения 

по конкурса. 

2. Приема да се финансират следните проектни предложения като бъде сключен 

договор за финансиране: 

 

1. Проекти Тип 1 

Панел обществени и хуманитарни науки: 

Проектно предложение с акроним: DISTILL 

Кандидат: д-р Милена Добрева 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

 

2. Проекти Тип 2 

Панел математика: 

Проектно предложение с акроним: ARST 

Кандидат: д-р Антони Рангачев 

Базова организация: Институт по Математика и Информатика - БАН 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

Панел науки за живота: 
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Проектно предложение с акроним: NewNA 

Кандидат: доц. д-р Полина Петкова - Кирова 

Базова организация: Институт по Невробиология - БАН 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

 

Панел физика: 

Проектно предложение с акроним: 2D-MXFOEL 

Кандидат: д-р Надя Тодорова 

Базова организация: Институт по Оптически Материали и Технологии “Йордан 

Малиновски“ - БАН 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

 

Панел химия: 

Проектно предложение с акроним: MD4ASYMMCAT 

Кандидат: д-р Асен Кънчев 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

Продължителност на проекта: 18 месеца 

Обща сума за финансиране: 90 000 лв. 

 

Панел околна среда и науки за земята: 

Проектно предложение с акроним: HARM 

Кандидат: д-р Стефания Каменова 

Базова организация: Националнен Природонаучен Музей - БАН 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

 

 

Панел физика: 

Проектно предложение с акроним: FANS  

Кандидат: д-р Рудра Сахуу 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

Сума за финансиране за първата година: 60 000 лв. 

 

Панел физика: 

Проектно предложение с акроним: AULIP 

Кандидат: д-р Пурмима Сантош 

Базова организация: Институт по физика на твърдото тяло „Георги Наджаков“ – 

БАН 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

Сума за финансиране за първата година: 60 000 лв. 
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Панел информатика и инженерни науки: 

Проектно предложение с акроним: ARPHA 

Кандидат: д-р Никифорос Окалидис 

Базова организация: Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - гр. 

Варна  

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

Сума за финансиране за първата година: 60 000 лв. 

 

 

По т. 2 от дневния ред - Доклади на ПНЕК. 

2.1. Доклад от проф. Пламен Петков, председател на постоянната Научно-

експертна комисия по Физически науки към Фонд “Научни изследвания” относно 

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

междинни отчети по договори. 

 

2.1.1 Доклад с вх.№ ФНИ-2401 от 15.10.2020 г. от проф. дфн Петър Петров, 

Институт по електроника – БАН, ръководител на научния колектив на договор 

КП 06-ДО02/1 от 2019 г. (програма ERA NET), на тема: „ Високоякостен тръбен 

тел с пано въглеродни структури в алуминиев прах за дъгови административни 

процеси“ 

Относно: Напускане от научния колектив по договор КП 06-ДО 2-1 на гл. ас. д-р Тодор 

Атанасов Хиков.  

Обосновка: Гл. ас. д-р Тодор Атанасов Хиков напуска колектива на проекта, поради 

спечелен конкурс за асистент в Медицински Университет – София. На негово място, 

екипът предлага да бъде включен инж. Георги Валериев Котларски. 

Приложения: 

1. Заявление от гл. ас. д-р Тодор Атанасов Хиков за напускане на колектива на проекта; 

2. Доклад от ръководителя на проекта проф. дфн Петър Петров до Управителя на ФНИ; 

3. Заявление от гл. ас. д-р Тодор Хиков за напускане на колектива; 

4. Заявление от инж. Георги Котларски - за включване в колектива; 

5. Автобиография на Георги Котларски; 

Решение на ПНЕК:   

Приема напускане от колектива по договор КП 06-ДО02/1  от 2019 г. на гл. ас. д-р Тодор 

Атанасов Хиков и включването на инж. Георги Валериев Котларски. 
 

Решение на ИС: 

Приема напускането от колектива по договор КП 06-ДО02/1  от 2019 г. на гл. ас. 

д-р Тодор Атанасов Хиков и включването на инж. Георги Валериев Котларски. 

 

2.1.2. Доклад с вх. № 0907/ 139 от 09.10.2020 г. от проф. Виктория Виткова Виткова, 

Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“- БАН, 

ръководител на научния колектив на договор № ДН08/7 от 13.12.2016 г. 

„Изследвания на механичните и електрични свойства на моделни липидни 

мембрани в присъствие на биологичноактивни молекули”. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на договор № ДН08/7  от 2016 г. с 2 

месеца до 13.01.2021 г. 
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Обосновка: Бихме искали да се възползваме от обявеното от Фонд „Научни 

изследвания” двумесечно удължаване на срока на изпълнението на проекти, 

финансирани от Фонд „Научни изследвания” във връзка с извънредното положение в 

страната по време на кризата вследствие на епидемията от коронавирус. Понастоящем 

срокът за изпълнението на втория етап на договор № ДН08/7 от 13.12.2016 г. е 

13.11.2020 г. Двумесечното му удължаване до 13.01.2021 г. ще позволи успешното 

финализиране на всички задачи от работната програма, чието изпълнение беше забавено 

в резултат на ограниченията, наложени от епидемията. 

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 ДН08/7 от 2016 г. се удължава с 2 месеца до 

13.11.2020 г., като се сключи допълнително споразумение, тъй като има предходно 

удължение от 5 месеца, прието с Протокол на ИС №6/22.11.2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор ДН08/7 от 2016 г. с 2 месеца до 

13.11.2020 г., като се сключи допълнително споразумение, тъй като има 

предходно удължение от 5 месеца, прието с Протокол на ИС №6/22.11.2019 г. 

 

2.1.3. Доклад с вх. № ФНИ–2297 от 12.10.2020 г. от проф. дфн Албена Паскалева, 

ръководител на договор КП-06-Н28/9 от 2018, на тема: "Ефекти на резистивно 

превключване и магнитосъпротивление в легирани с преходни метали (Co, Ni, Fe) 

ZnO слоеве за мултифункционални приложения", Институт по физика на твърдото 

тяло-БАН.  

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на първия етап на договор: № КП-06-

Н28/9 от 2018 г. с два месеца до 08.01.2021 г. 

Обосновка: С настоящето писмо Ви уведомяваме, че колективът на договор КП-06-

Н28/9 желае да ползва служебно отпуснатите във връзка с пандемията 2 месеца 

удължение за изпълнението на текущи проекти. 

Моля, да имате предвид също, че ПНЕК по физически науки и науки за земята на свое 

заседание от 12.06.2020 г. (протокол №3) гласува исканото от ръководителя на договора 

удължение с 5 месеца, с което срокът за изпълнение беше удължен до 08.11.2020 г. 

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

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

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

уведомлението. След промяната, проект КП-06-Н28/9 от 2018 г. се удължава  с 2 месеца 

до 08.01.2021 г., като се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор КП-06-Н28/9 от 2018 г. с 2 месеца до 

08.01.2021 г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

2.1.4. Доклад с вх. № ФНИ–2309 от 13.10.2020 г., гл. ас. д-р Веселин Петров Владев, 

ръководител на договор № КП-06-М28/2 от 18.12.2018 г., на тема: 
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Експериментално изследване на лазерна генерация от иновативна изцяло 

овлакнена оптична структура, Университет по хранителни технологии, гр. 

Пловдив. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на договор № КП-06-М28/2 от 18.12.2018 

г. с 6 месеца + 2месеца служебно дадени от ФНИ, до 18.08.2021 г. 

Обосновка: Срокът за изпълнение на договора е до 18.02.2021 г., като се отчете 

обявеното от ФНИ на 16.03.2020 г. удължаване с 2 месеца срока за изпълнение на 

текущи проекти. Моля Ви да позволите удължение от 6 (шест) месеца, с което срокът на 

изпълнение на договора да бъде до 18.08.2021 г., за да има възможност заложените за 

изпълнение дейности да бъдат изпълнени. Форсмажорните обстоятелства свързани с 

пандемията от COV1D-19 и всички произтичащи от това затруднения свързани с 

изпълнението на заложените дейности по проекта. 

Решение на ПНЕК:   

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението. След промяната, проект КП-06-М28/2 от 2018 г. се удължава с 6 месеца 

+ 2 месеца служебно дадени от ФНИ, до 18.08.2021 г., като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор КП-06- М28/2 от 2018 г. с 6 месеца + 2 

месеца служебно дадени от ФНИ, до 18.08.2021 г., като се сключи допълнително 

споразумение. 

 

2.1.5. Доклади с вх. №0907/137 от 09.10.2020 г. и вх. №0907/143 от 22.10.2020 г. от 

проф. дфн Недко Борисов Иванов, ръководител на научния колектив на договор 

ДН08/18 от 19.12.2016 г. на тема „Фази и възбудени състояния в магнитни системи 

със силна фрустрация ”, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Г. 

Наджаков”, БАН. 

Относно: Удължаване на срока на изпълнение на Етап II на Договор ДН08/18 от 2016 г.  

с 5 месеца + 2 месеца служебно дадени от ФНИ, до 20.06.2021 г. / предходни удължения 

– 4 месеца I  етап и 5 месеца  II етап /. 

Обосновка: Във връзка с появилата се втора вълна на пандемията COVID-19 ви 

уведомяваме, че бихме желали да се възползваме от обявеното решение на ИС на ФНИ 

(Протокол № 12 от 16.03.2020 г.) за двумесечно удължаване на срока на изпълнение на 

Етап II на договора. Понастоящем срокът за изпълнение на Етап II на Договор 

ДН0818/19.12.2016 г. „Фази и възбудени състояния в магнитни системи със силна 

фрустрация ” е 20.11.2020 г. Подобно удължение би ни позволило да финализираме 

някои задачи от работната програма, чието изпълнение беше забавено в резултат на 

разразилата се втора вълна на пандемията. 

Във връзка с появилата се втора вълна на пандемията COVID-19, продължаваме да 

изпитваме големи затруднения при реализиране на заплануваните командировки в 

чужбина за втория етап на проекта. Всички основни международни форуми с планирани 

наши участия и заявени доклади или са канселирани (например, конференцията по 

силно фрустриран магнетизъм HFM2020 - Shanghai, China), или отложени за 2021 г. 

(например, като конференцията по нови материали AFM2021 - Daemyung Resort Jeju, 
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South Korea, отложена за февруари, 2021 г.). 

По тази причина за текущата година сме реализирали само едно участие с три доклада 

на международната конференция във Варна (21st ISCMP School & Conference-31.08-

4.09.2020), организирана от Базовата организация и една командировка в университета 

на Билефелд за съгласуване на съвместните ни изследвания с чуждестранните участници 

в Договора. 

Поради изложените по-горе непредвидени форсмажорни обстоятелства, моля за 

Вашето съдействие за ново удължаване на срока за изпълнението на втория етап на 

договора със 7 (5+2) месеца до 20.06.2021 г., с което биха се създали условия за по-

ефективното използване на наличните финансови средства по Договора през пролетния 

сезон на 2021 г. 

Приложения: 

1. Доклад от ръководителя проф. дфн Недко Борисов Иванов. 

2. Копие от Уведомителното писмо на ФНИ за предходното удължение на Договора с 5 

месеца. 

3. Актуализирана работна програма за втория етап на Договора. 

Решение на ПНЕК:   

Приема удължение срока на договор  ДН08/18 от 19.12.2016 г. само с 2 месеца служебно 

дадени от ФНИ, до 20.01.2021 г., тъй като има предходни удължения от 4 месеца първи 

етап и 5 месеца втори етап.  
 

Решение на ИС: 

В съответствие с предложението на ПНЕК, приема удължение срока на договор  

ДН08/18 от 19.12.2016 г. с 2 месеца служебно дадени от ФНИ, до 20.01.2021 г.  

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н28/1 от 08.12.2018 г. с ръководител доц. д-р 

Ружа Харизанова на тема:“ Синтез и диелектрични свойства на перовскит-

базирани оксидни стъклокерамики“, Химикотехнологичен и Металургичен 

Университет. 

 

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: 7 803.25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:  52 196.75 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор:  2 

 От тях с импакт ранг: 2 

Участия в научни форуми: 20 

  

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-Н28/1 от 2018 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-2166, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 196.75 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н28/1 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 803.25 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н28/1 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-2166, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 52 196.75 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н28/1 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 803.25 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 67 

803.25 лв. 

 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-Н28/11 от 14.12.2018 г. с ръководител доц. д-р 

Екатерина Георгиева Борисова на тема: „Нови био-оптически методи за 

определяне на химическа и конформационна реорганизация на колаген-базирани 

тъканни структури ин витро и ин виво“, Институт по Електроника-БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв.   

Неизразходвани средства: 10 722.47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 49 277.53 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 9 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: 4 

Участия в научни форуми: 7 

 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-Н28/11 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1779, че разходите по договора са признати и 
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законосъобразни в размер на 49 277.53 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н28/11  от 2018 г. в  

размер на 60 000лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 10 722.47 лв., което е  19,38% и 

надхвърля 15%, но е до 25 % от преките допустими разходи за етапа, да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да 

е 70 722.47 лв.  
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н28/11 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1779, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 49 277.53 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н28/11  от 2018 г. в 

размер на 60 000лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 722.47 лв., което е 19,38% 

и надхвърля 15%, но е до 25 % от преките допустими разходи за етапа, да бъде 

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

следва да е 70 722.47 лв.  

 

 

2.2. Доклад от доц. д-р Божин Максимов Божинов – председател на постоянната 

Научно-експертна комисия по Селскостопански науки към Фонд „Научни 

изследвания” относно предложения по междинни отчети. 

 

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

от изпълнението на договор № КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г. на тема „Използване 

на насекоми като алтернативни източници на протеини при хранене на птици и 

влиянието им върху околната среда, здравето и поминъка“, ръководител: проф. д-р 

Митко Тодоров Лалев, базова организация: Земеделски институт – Стара Загора, 

във връзка с доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-1663/03.09.2020 г.  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 14 168.69 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 3 814.67 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 42 016.64 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3  

Брой научни публикации (общо):  2 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 0 
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Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ 1663/03.09.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 42 016.64 лв., сума на непризнатите разходи 

3 814.67 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г. 

в размер на 55 816.64 лв., като предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е 

приспадната сумата на непризнатите разходи от 3 814.67 лв. и сумата по т. 5 – 368.69 

лв. 

4. Част от неизразходваните средства от първия етап, представляваща 25% от преките 

допустими разходи за етапа, в размер на 13 800.00 лв. да се прехвърлят за втория етап 

на проекта. 

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на  

368.69 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория 

етап на проекта. 

6. Сумата на неизразходваните средства от 14 168.69 лв. да бъде редуцирана до 25% от 

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

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

800 лв. 

7. ПНЕК предлага да бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема Добра оценка на научната 

част на проект по договор КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ 1663/03.09.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 42 016.64 лв., сума на непризнатите 

разходи 3 814.67 лв., и неизразходвани средства 14 168.69 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г. в 

размер на 55 816.64 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. 

е приспадната сумата на непризнатите разходи от 3 814.67 лв. и сумата по т. 5 

– 368.69 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Част от неизразходваните средства от първи етап, представляваща 25% от 

преките допустими разходи за етапа, в размер на 13 800.00 лв. да се прехвърлят 

за втори етап на проекта. Останалата част от неизразходваните средства от 

първия етап на проекта в размер на 368.69 лв. да се приспадне от средствата, 

които се превеждат за изпълнение на втория етап на проекта. 

6. Сумата на неизразходваните средства от 14 168.69 лв. да бъде редуцирана до 

25% от преките допустими разходи (13 800 лв.) за първи етап и да бъде 

прехвърлена към втория етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през 

втори етап на проекта е 73 800 лв. 

 

По т. 3 от дневния ред - Въпроси по двустранно сътрудничество.  
 

3.1. Доклад ВНЕК по COST и форуми 
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Доклад от проф. д.с.н. Цветан Давидков, председател на Временната научно-експертна 

комисия по Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в 

Република България и Програма COST към Фонд „Научни изследвания”:  

 

Разгледани проектни предложения по Процедура за финансова подкрепа на 

международни научни форуми в Република България и Програма COST . 

 

3.1.1. Проектно предложение: ФНИ-2617 от 03.11.2020 

COST Акция : СА 19112-Women on the Move" (WOMov) 

Период на изпълнение: 03/09/2020 - 02/09/2024 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Петко Христов 

Базова организация: Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей- 

БАН 

Несъответствие с процедурата: Няма 

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

проектно предложение ФНИ-2617 от 03.11.2020 по COST Акция СА 19112-Women on 

the Move" (WOMov), с ръководител доц. д-р Петко Христов. 
 

Решение ИС:  

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

предложение ФНИ-2617 от 03.11.2020 по COST Акция СА 19112-Women on the 

Move" (WOMov), с ръководител доц. д-р Петко Христов. 

 

Преразглеждане на проектни предложения и договори по програма COST, по 

които ВНЕК е поискала корекции: 

 

3.1.2. Проектно предложение: ФНИ-1286 от 16.07.2020  

COST Акция: СА 16102 - European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of 

Young People whit Mental Disorders (TREATME) 

Период на изпълнение: 30/03/2017 – 30/03/2021 

Искана сума за 2 години 40 000 лв.. 

Ръководител: доц. д-р Камелия Ханчева 

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

След направен преглед от страна на ВНЕК се установи, че: 

1. Срокът на изпълнение на КОСТ акцията е по-кратък от две години и е необходимо 

сумата за изпълнение на проекта да съответства на периода на акцията, според 

приложения към проекта финансов план и обосновка. 

2. Липсват Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от ръководителя и 

членовете на колектива. 

Документите според несъответствието бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 8300 лв. за 4 месеца до 

приключване на КОСТ акцията на проектно предложение ФНИ-1286 от 16.07.2020 по 

COST Акция СА 16102 - European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of 
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Young People whit Mental Disorders (TREATME), с ръководител доц. д-р Камелия 

Ханчева, като сумата да бъде преведена еднократно.  

 

3.1.3. Проектно предложение: ФНИ-1287 от 16.07.2020 

COST Акция: CA 18138 - Research Innovation and Sustainable Pan- European Network in 

Peripartum Depression Disorder  

Период на изпълнение: 15/04/2019 – 14/04/2023 
Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Камелия Ханчева 

Базова организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"  

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

съгласие за обработка на лични данни от ръководителя и членовете на колектива, които 

бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

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

проектно предложение ФНИ-1287 от 16.07.2020 по COST Акция CA 18138 - Research 

Innovation and Sustainable Pan- European Network in Peripartum Depression Disorder, с 

ръководител доц. д-р Камелия Ханчева, като сумата да бъде преведена на два транша 

по20 000 лв. 
 

Решение ИС:  

1. ИС приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-1287 от 16.07.2020 по COST Акция CA 18138 - Research 

Innovation and Sustainable Pan- European Network in Peripartum Depression Disorder, 

с ръководител доц. д-р Камелия Ханчева, като сумата да бъде преведена на два 

транша по 20 000 лв.  

2. Поради припокриване на тематиката на проектно предложение ФНИ-1287 от 

16.07.2020 по COST Акция CA 18138 - Research Innovation and Sustainable Pan- 

European Network in Peripartum Depression Disorder с тази на проектно 

предложение ФНИ-1286 от 16.07.2020 COST Акция: СА 16102 - European 

Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People whit Mental 

Disorders (TREATME) и краткото време до приключване на COST Акция: СА 

16102 (по-малко от 1 година), ИС реши проектно предложение ФНИ-1286 от 

16.07.2020 да не се финансира.  

 

3.1.4. Проектно предложение: ФНИ-770 от 03.06.2020, Заявление ФНИ-2636 от 

09.11.2020 г. 

COST Акция: CA18107- CLIMBAT 

Период на изпълнение: 26.02.2019-25.02.2023   
Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: зоолог към НПМ – БАН Ния Тошкова 

Предложение за нов ръководител: доц. д-р Николай Симов 

Базова организация: Национален природонаучен музей, Българска академия на 

науките (НПМ-БАН) 

Несъответствие с процедурата: Няма 
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Съгласно решение на ИС, Протокол 29 от 24.07.2020 г. проектното предложение беше 

върнато на ВНЕК, за проверка дали ръководителя на проекта отговаря на изискванията в 

процедурата. 

Тъй като предложеният за ръководител на проекта не отговаря на изискванията за 

ръководител на проект в Правилника на ФНИ (основание чл. 46 (1)), е подадено 

заявление с вх. № ФНИ-2636 от 09.11.2020 г. по проектно предложение ФНИ-770 с 

предложение за смяна на ръководителя на проекта, като Ния Тошкова бъде заменена от 

доц. д-р Николай Симов. Приложени са всички изискуеми документи от проекта с 

информацията за новия ръководител, както и информация, кой от екипа в кои работни 

пакети участва. 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на 

проектно предложение ФНИ-770 от 03.06.2020 г. по COST Акция CA18107- CLIMBAT, с 

ръководител доц. д-р Николай Симов. 
 

Решение ИС:  

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

предложение ФНИ-770 от 03.06.2020 г. по COST Акция CA18107- CLIMBAT, с 

ръководител доц. д-р Николай Симов като сумата да бъде преведена на два 

транша по 20 000 лв. 

 

 

3.1.5. Заявление с вх. № ФНИ-1956 от 29.09.2020 г. от проф. Тодорка Владкова, 

ръководител на проект ФНИ-200 от 18.02.2020 г., COST Акция: СА 18238 Ocean4Biotech 

– тема: „Европейска трансдисциплинарна мрежова платформа за  морска 

биотехнология“. 

Относно: Промени в научния колектив на договор по проект ФНИ-200 от 18.02.2020 г. 

Обосновка: От научния колектив по договора са изключени двама членове, които 

участват в научния колектив на проектното предложение. 

1. Д-р инж. Данаил Трендафилов Акузов, поради невъзможност да работи по договора в 

извън работно време. Той е пост-докторант на ХТМУ, но работното му място е далече 

извън Университета и работното му време е до 17.30 часа. Поради COVID 19 

пандемията, достъпът в сградите на ХТМУ е ограничен до 18 часа от понеделник до 

петък. В събота и неделя влизането е забранено. По тази причина д-р инж. Данаил 

Акузов е заменен с доц. Диляна Н. Господинова, която работи в съседния Технически 

университет, разполага със спин-коатер, има опит в отлагането на покрития и 

възможност да спазва ограничения достьп в лабораториите на ХТМУ. 

2. Инж. Йоана Динкова Тодорова, поради предстоящо излизане в отпуск по 

майчинство. 

Тези промени са отразени и в Работната програма. 

Приложени са:  

1. Работна програма с отразени промени в изпълнителите (4 копия), 

2. Декларация за отказ на д-р инж. Данаил Акузов (4 копия) и  

3. Декларация за отказ на инж. Йоана Тодорова (4 копия). 

Решение на ВНЕК: Приема заявлението на проф. Тодорка Владкова за промени в 

научния колектив на договора по проект ФНИ-200 от 18.02.2020 г., като д-р инж. Данаил 

Трендафилов Акузов и инж. Йоана Динкова Тодорова от ХТМУ бъдат изключени от 
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научния колектив, както и да бъде включена в научния колектив доц. Диляна 

Господинова от Технически университет – София. 
 

Решение ИС:  

Приема заявлението на проф. Тодорка Владкова за промени в научния колектив 

на договора по проект ФНИ-200 от 18.02.2020 г., като д-р инж. Данаил 

Трендафилов Акузов и инж. Йоана Динкова Тодорова от ХТМУ бъдат изключени 

от научния колектив, както и да бъде включена в научния колектив доц. Диляна 

Господинова от Технически университет – София. 

Допълнително се изисква от проф. Тодорка Владкова, да  изпрати и заявление за 

включване в колектива от доц. Диляна Господинова. 

 

 

Разглеждане на проектни предложения по Процедура за финансова подкрепа на 

международни научни форуми в Република Българи.  

Членовете на Комисията разгледаха 10 проектни предложения, като 5 от тях 

новоподадени, а останалите 5 – актуализирани проектни предложения съгласно решение 

на ИС, Протокол 29 от 24.07.2020 г.  

 

3.1.6. Проектно предложение: ФНИ-1298 от 17.07.2020 

Наименование на конференцията: Съвременни тенденции в изследванията на руския 

език, култура и история 

Дати на провеждане: 02.10.2020 до 04.10.2020 г. 

Място на провеждане: УНСС 

Ръководител: доц. д-р Aнтония Пенчева 

Базова организация: Университет за Национално и Световно Стопанство УНСС 

Искана сума: 5950 лв. 

 

Решение на ВНЕК: 

Поради това, че форумът вече е проведен в периода 02.10.2020 до 04.10.2020 г., както 

и, че предложението е подадено след препоръчителния срок (до 1-ви юни на 

настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1- ви юли до 

31-ви декември на настоящата година), ВНЕК предлага проектното  предложение да 

остане без последици. 
 

Решение на ИС: 

ИС прие решение проектното предложение да остане без последици. 

 

3.1.7. Проектно предложение: ФНИ-1456 от 19.08.2020 

Наименование на конференцията: Международна научна конференция "Техника и 

строителни технологии в транспорта- 2020"  

Дати на провеждане: 09.09.2020-11.09.2020 г. 

Място на провеждане: хотел "Селект" гр.Велинград 

Ръководител: Проф. д-р инж икон. Даниела Тодорова, проф. д-р инж. икон. Красимир 

Кръстанов 

Базова организация: Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"  

Искана сума: 10 000 лв. 
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Решение на ВНЕК: 

Поради това, че форумът вече е проведен в периода 09.09.2020 до 11.09.2020 г., както 

и, че проектното предложение е подадено след препоръчителния срок (до 1-ви юни 

на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1- ви юли 

до 31-ви декември на настоящата година), ВНЕК предлага проектното предложение 

да остане без последици. 
 

Решение на ИС: 

ИС прие решение проектното предложение да остане без последици. 

 

3.1.8. Проектно предложение: ФНИ-2589 от 29.10.2020 

Наименование на конференцията: International Conference on Plant Systems Biology and 

Biotechnology: Международна конференция по Растителна системна Биология и 

Биотехнология 

Дати на провеждане: 14.06.2021 до 17.06.2021 г. 

Място на провеждане: Хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци 

Ръководител: доц. д-р Димитрина Костова 

Базова организация: Институт по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив 

Искана сума: 6000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-2589 от 29.10.2020, с ръководител доц. д-р Димитрина Костова. 
 

Решение на ИС: 

ИС приема да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2589 от 29.10.2020, с ръководител доц. д-р Димитрина Костова. 

 

 

3.1.9. Проектно предложение: ФНИ-2600 от 02.11.2020 

Наименование на конференцията Девета международна конференция на ПМФ-2021 

"Съвременни тенденции в науката" 

Дати на провеждане: 16-20.06.2021 г. 

Място на провеждане: гр. Благоевград 

Ръководител: проф. дн Марио Митов 

Базова организация: Югозападен университет "Неофит Рилски"  

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-2600 от 02.11.2020, с ръководител проф. дн Марио Митов. 
 

Решение на ИС: 
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ИС приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2600 от 02.11.2020, с ръководител проф. дн Марио Митов. 

 

3.1.10. Проектно предложение: ФНИ-2581 от 28.10.2020 

Наименование на конференцията Международна годишна конференция на Институт 

за български език" проф. Любомир Андрейчин"-БАН 

Дати на провеждане: 14.05.2021 до 15.05.2021 г. 

Място на провеждане: гр.София 

Ръководител: гл.ас. д-р Светлозара Лесева 

Базова организация: Институт за български език" проф. Любомир Андрейчин"-БАН 

Искана сума: 6000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-2581 от 28.10.2020, с ръководител гл.ас. д-р Светлозара Лесева. 
 

Решение на ИС: 

ИС приема да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2581 от 28.10.2020, с ръководител гл.ас. д-р Светлозара Лесева. 

 

3.1.11. Актуализирано проектно предложение, съгласно решение на ИС, протокол 

22/29.05.2020: ФНИ-2587 от 29.10.2020 

Наименование на конференцията: Mathematics Days in Sofia-2020  

Дати на провеждане: 05.07.2021 до 09.07.2021 г. 

Място на провеждане: гр. София  

Ръководител: акад. дмн Веселин Дренски 

Базова организация: Институт по математика и информатика, БАН  

Сума: 9 000 лв. 

Получени средства по договор КП-06-МНФ-43 от 16.12.2019 г.: 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК: 

Тъй като средствата за форума, в размер на 9000 лв. вече са преведени към базовата 

организация ИМИ-БАН по договор КП-06-МНФ-43 от 16.12.2019 г., ВНЕК одобрява 

актуализираното проектно предложение ФНИ-2587 от 29.10.2020 за провеждането на 

форума Mathematics Days in Sofia-2020 в периода 05.07.2021 до 09.07.2021 в гр. София. 
 

Решение на ИС: 

ИС одобрява актуализираното проектно предложение ФНИ-2587 от 29.10.2020 за 

провеждането на форума Mathematics Days in Sofia-2020 в периода 05.07.2021 до 

09.07.2021 в гр. София. 

 

3.1.12. Актуализирано проектно предложение, съгласно решение на ИС, протокол 

22/29.05.2020: ФНИ-1447 от 17.08.2020 

Наименование на конференцията: Thin liquid films- fundamentals and applications 

посветен на 100 годишнината на Алексей Шелудко 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 41/20.11.2020 г.  17 
 

Дати на провеждане: 27.05.2021 до 29.05.2021 г. 

Място на провеждане: София 

Ръководител: доц. д-р Любомир Николов 

Базова организация: Институт по физикохимия – БАН 

Сума: 5 000 лв. 

Получени средства по договор КП-06-МНФ-45 от 16.12.2019 г.: 5000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
 

Решение на ВНЕК: 

Тъй като средствата за форума, в размер на 5000 лв. вече са преведени към базовата 

организация Институт по физикохимия – БАН по договор КП-06-МНФ-45 от 16.12.2019 

г., ВНЕК одобрява актуализираното проектно предложение ФНИ-1447 от 17.08.2020 за 

провеждането на форума Thin liquid films- fundamentals and applications посветен на 100 

годишнината на Алексей Шелудко в периода 27.05.2021 до 29.05.2021 в гр. София. 
 

Решение на ИС: 

ИС одобрява актуализираното проектно предложение ФНИ-1447 от 17.08.2020 за 

провеждането на форума Thin liquid films- fundamentals and applications посветен 

на 100 годишнината на Алексей Шелудко в периода 27.05.2021 до 29.05.2021 в гр. 

София. 

 

3.1.13. Актуализирано проектно предложение, съгласно решение на ИС, протокол 

22/29.05.2020: ФНИ-1446 от 17.08.2020 

Наименование на конференцията: "Арабска бежанска литература: нова поетика и 

преспективи"(14 конференция на Европейската асоциация по съвременна арабска 

литература) 

Дати на провеждане: 01.06.2021 до 05.06.2021 г. 

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

Ръководител: Проф. дфн Баян Райханова 

Базова организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Сума: 9 000 лв. 

Получени средства по договор КП-06-МНФ-38 от 16.12.2019 г.: 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
 

Решение на ВНЕК: 

Тъй като средствата за форума, в размер на 9000 лв. вече са преведени към базовата 

организация СУ „Св. Климент Охридски“ по договор КП-06-МНФ-38 от 16.12.2019 г., 

ВНЕК одобрява актуализираното проектно предложение ФНИ-1446 от 17.08.2020 за 

провеждането на форума "Арабска бежанска литература: нова поетика и 

преспективи"(14 конференция на Европейската асоциация по съвременна арабска 

литература) в периода 01.06.2021 до 05.06.2021 в Софийски университет "Св. Климент 

Охридски". 
 

Решение на ИС: 

ИС одобрява актуализираното проектно предложение ФНИ-1446 от 17.08.2020 за 

провеждането на форума "Арабска бежанска литература: нова поетика и 

преспективи" (14 конференция на Европейската асоциация по съвременна 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 41/20.11.2020 г.  18 
 

арабска литература) в периода 01.06.2021 до 05.06.2021 в Софийски университет 

"Св. Климент Охридски". 

 

3.1.14. Актуализирано проектно предложение, съгласно решение на ИС, протокол 

22/29.05.2020: ФНИ-2599 от 30.10.2020 

Наименование на конференцията: Седма научна конференция с международно 

участие  "Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация" 

Дати на провеждане: 21.04.2021 до 24.04.2021 г. 

Място на провеждане: гр. Велико Търново 

Ръководител: доц. д-р Галина Богданова 

Базова организация: Институт по математика и информатика, БАН 

Сума: 6 000 лв. 

Получени средства по договор КП-06-МНФ-41 от 16.12.2019 г.: 8980 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
 

Решение на ВНЕК: 

Тъй като средствата за форума, в размер на 8980 лв. вече са преведени към базовата 

организация ИМИ – БАН по договор КП-06-МНФ-41 от 16.12.2019 г., ВНЕК одобрява 

актуализираното проектно предложение ФНИ-2599 от 30.10.2020 за провеждането на 

форума Седма научна конференция с международно участие  "Културно-историческо 

наследство: опазване, представяне, дигитализация" в периода 21.04.2021 до 24.04.2021 

във гр. Велико Търново. 

Остатъкът в размер на 2980 лв. е необходимо да бъде възстановен на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

ИС одобрява актуализираното проектно предложение ФНИ-2599 от 30.10.2020 за 

провеждането на форума Седма научна конференция с международно участие 

"Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация" в 

периода 21.04.2021 до 24.04.2021 във гр. Велико Търново. 

Остатъкът в размер на 2980 лв. да бъде възстановен на ФНИ. 

 

3.1.15. Актуализирано проектно предложение, съгласно решение на ИС, протокол 

22/29.05.2020: ФНИ-1685 от 03.09.2020 

Наименование на конференцията: 8-ма Международна конференция по картография и 

ГИС 

Дати на провеждане: 14.06.2021 до 19.06.2021 г. 

Място на провеждане: гр. Несебър 

Ръководител: гл.ас. д-р Силвия Маринова 

Базова организация: Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Сума: 9000 лв. 

Получени средства по договор КП-06-МНФ-48 от 16.12.2019 г.: 9000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
 

Решение на ВНЕК: 

Тъй като средствата за форума, в размер на 9000 лв. вече са преведени към базовата 

организация УАСГ по договор КП-06-МНФ-48 от 16.12.2019 г., ВНЕК одобрява 

актуализираното проектно предложение ФНИ-1685 от 03.09.2020 за провеждането на 
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форума 8-ма Международна конференция по картография и ГИС в периода 14.6.2021 до 

19.06.2021 в гр. Несебър. 
 

Решение на ИС: 

ИС одобрява актуализираното проектно предложение ФНИ-1685 от 03.09.2020 за 

провеждането на форума 8-ма Международна конференция по картография и 

ГИС в периода 14.6.2021 до 19.06.2021 в гр. Несебър. 

 

 

3.1.16. ВНЕК обсъди и одобри следната промяна в Процедурата за подкрепа на 

международни научни форуми, провеждани в Република България и програма 

COST, която предлага на ИС: 

Да бъдат допълнени Процедурите за международни научни форуми и програма 

COST, като се изисква при подаването на проектните предложения да бъдат 

представени декларации за съгласие за обработка на лични данни от ръководителя и 

членовете на научния колектив на проекта поотделно. 
 

Решение на ИС: 

1. ИС приема да бъдат допълнени Процедурите за международни научни 

форуми и програма COST, като се изисква при подаването на проектните 

предложения да бъдат представени декларации за съгласие за обработка 

на лични данни от ръководителя и членовете на научния колектив на 

проекта поотделно. 

2. Приема промяна на текста на чл. 3.2 от договора за финансиране по 

Процедура за международни научни форуми: „3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да възстанови на Фонда всички неизразходвани средства по 

договора в срок от 14 дни, считано след приключване на договора. 

Средствата използвани не по предназначение, съгласно ЗННИ следва да 

се възстановят в пълен размер, ведно със законна лихва.“  

 

3.2. Съвместен документ с Руската фондация за фундаментални изследвания за 

финансиране на проектни предложения по „Конкурси за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество България – Русия 2019-2020 г.“. Членовете на 

двустранната комисия, определени от ИС на ФНИ, информираха за проведеното 

обсъждане с руската страна и взетите решения, както и за подписания двустранен 

документ с решение. 
 

Решение на ИС: 

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

година определените от двустранната комисия 33 проекта по Конкурс за 

проекти по програми за двустранно сътрудничество България–Русия 2019-

2020 г. (Приложение) с обща сума за финансиране на проектите 1 310 200 лв. 

и сума за финансиране за 2020 г. 655 100 лв. 

2. За проектно предложение с вх. номер КП-06-ПРУСИЯ-167 да бъде поискана 

допълнителна информация за разграничаване на дейностите в проектното 

предложение и тези в проектно предложение КП-06-ПН49/10, одобрено за 
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финансиране по конкурса за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2020 г.  

 

3.3. Съвместен документ с Китайската фондация за природни науки за 

финансиране на проектни предложения по „Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски 

проекти за КОВИД -19“. Членовете на двустранната комисия, определени от ИС на 

ФНИ, информираха за проведеното обсъждане с китайската страна и взетите решения, 

както и за подписания двустранен документ с решение. 
 

Решение на ИС: 

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

година определените от двустранната комисия 2 проекта по „Конкурс за проекти 

по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за 

съвместни изследователски проекти за КОВИД -19“ (Приложение) с обща сума за 

финансиране на проектите 400 000 лв., която да бъде изплатена изцяло през 2020 

г. 

 

 

По т. 4 от дневния ред - Обсъждане на решения във връзка с актуализацията на ГОП. 

4.1. Доклад с вх. № 80/922/19.11.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ относно изплащане на сумите за втората година на договори по ННП 

„ВИХРЕН“ и във връзка с осигуреното финансиране в размер на 2 203 580 лв. 

по ПМС 268 от 25.09.2020 г., от бенефициентите по ННП „Върхови изследвания 

и хора за развитие на европейската наука“/ВИХРЕН/ от конкурса, проведен през 

2019 г., беше поискана информация за назначенията по договорите, в 

съответствие с изискванията на програмата и на Насоките за конкурса. Таблица 

с назначенията по 8 от договорите е приложена. По всички тях е назначен 

ръководителят и е спазен необходимия минимален брой назначени докторанти/ 

постдокторанти/ старши сътрудници. Общата сума за финансиране на тези 

договори за втората година  е 1 953 990 лв.  

Приложения: 

1. Доклад от управителя на ФНИ проф. Вайсилов. 

2. Таблица с назначенията по 8 от договорите. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема изплащане на сумите за втората година по ННП „ВИХРЕН“ с 

предвидените за тази цел средства по  ПМС 268 от 25.09.2020 г. и 

утвърждаване на актуализираната ГОП на ФНИ за 2020 г.  

2. Приема проект с акроним SARCOIDOSIS да бъде разгледан и финансиран, 

след получаване на официална информация за назначение на ръководителя 

и необходимия минимален научен състав по договора.   

 

4.2. След утвърждаване на актуализираната ГОП на ФНИ за 2020 г. от Министъра на 

образованието и науката, ИС обсъди възможностите за финансиране на част от 

резервните проектни предложения в рамките на предвидените в ГОП за 2020 г. 
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средства за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 

г.“.  
 

Решение на ИС: 

1. Тъй като оставащите средства за конкурса за 2020 г. не са достатъчни за 

финансиране на по едно резервно проектно предложение по всяка от десетте 

научни области, ИС прие комбинация от количествен и качествен критерий за 

определяне на научните области, по които да бъде финансирано резервно 

проектно предложение: научните области с най-нисък процент финансирани 

проекти в конкурса и числова оценка на първото резервно проектно 

предложени в съответната научна област.  

2. На основата на приетите критерии ИС определи да бъдат финансирани 

допълнително по едно резервно проектно предложение (първото в списъка с 

резервните проектни предложения) по следните научни области: 

Математически науки и информатика, Медицински науки,  Науки за земята, 

Обществени науки, Селскостопански науки, Технически науки, Хуманитарни 

науки. Списъкът с тези проектни предложения е приложение към протокола. 

3. При наличие на допълнителни средства да бъдат финансирани и първите 

резервни проектни предложения от останалите три научни области в следния 

ред: Биологически науки, Физически науки, Химически науки. 

 

 

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

5.1. Доклад с вх. № 80/916 от 18.11.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – 

управител на ФНИ относно покана за участие на Фонд „Научни изследвания“ в 

конкурс по програма EuroNanoMed III.  
 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в конкурс по програма 

EuroNanoMed III през 2020 г. – 2021 г. Определя общ индикативен бюджет от 

страна на ФНИ в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като ще бъдат 

финансирани до 3 проекта с максимална сума за един проект до 200 000 лева 

и срок за изпълнение от 24 месеца до 36 месеца. 

 

 

По т. 6 от дневния ред – Разни. 

6.1. Доклад с вх. № 94ММ/100 от 18.11.2020 г. от проф. Мила Сантова, председател на 

ВНЕК по Хуманитарни науки относно коригиране на техническа грешка. 

Приложение: Н50В 
 

Решение на ИС: 

Приема да се коригира общата сума за финансиране на проект №6, за да бъде 

в съответствие с одобреното проектно предложение като т. 3 от решението по 

т. 1.7 от Протокол 40/13.11.2020 г. се променя както следва: „Взема решение за 

финансиране на проектните предложения, посочени в Приложение Н50В до 

проект № 6 включително със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 
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финансиране на проектите е 854 418 лв., от които 391 356.30 лв. от бюджета за 

2020 г.“ 

 

 

6.2. Доклад с вх. № 80/923 от 19.11.2020 от Виолета Толева, главен счетоводител на 

Фонд „Научни изследвания“ относно заплащане на членски внос в Европейската 

научна фондация. 

Приложение: Фактура № 2020000163 от 12.11.2020 
 

Решение на ИС: 

Приема да се заплати в срок до 31.12.2020 г. членския внос в Европейската 

научна фондация в размер на 3 000 евро. 

 

6.3. Уведомително писмо с вх. №0904/40 от 10.11.2020 г. от проф. д-р Цветан Златанов, 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН относно 

изпълнението на проект ДКОСТ01/3 от 19.10.2018 г. 

Приложение: Детайлна информация за промените в бюджета 
 

Решение на ИС: 

Насочва писмото за разглеждане към ВНЕК по COST и Международни научни 

форуми. 

 

6.4. Доклад с вх. № 0416/89 от 18.11.2020 от Агенция за държавна финансова инспекция 

относно извършена финансова инспекция на Фонд „Научни изследвания“ във връзка 

с финансовите отчети на договори, финансирани по конкурса за финансиране на 

научни изследвания в приоритетни области – 2014 г. 
 

Решение на ИС: 

1. Възлага на ПНЕК по съответните научни области да проведат извънредни 

заседания, на които да разгледат становището на АДФИ по инспектираните 

при проверката договори и да изготвят доклади до ИС за приемане на 

финансовата част на тези договори в съответствие с констатациите на АДФИ. 

В заседанията на ПНЕК при необходимост да присъства финансов експерт на 

ФНИ или предложенията за решения да се съгласуват с финансовия експерт. 

Ако броят на заседанията на ПНЕК, определени в Правилника на ФНИ и в 

решение на ИС за допълнителни заседания, е изчерпан, съответната ПНЕК да 

проведе още едно допълнително заседание.  

2. Да се информират базовите организации за становището на АДФИ по 

инспектираните договори, които да уведомят регистрираните одитори, 

изготвили финансовите становища за посочените в доклада на АДФИ 

договори към съответната БО.  

3. На основата на констатациите и становищата в доклада на АДФИ, финансов 

експерт на ФНИ да изготви обяснителна записка по отношение на финансовия 

одит на финансовите отчети на договорите, финансирани по конкурса за 

финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г. 

Обяснителната записка да бъде изпратена чрез съответните базови 

организация до регистрираните одитори, които са одитирали финансовите 
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отчети на договорите от конкурса, които не са инспектирани от АДФИ. Въз 

основа на обяснителната записка одиторите да коригират одитните си доклади 

според изискванията от доклада на АДФИ, след което коригираните одитни 

доклади да бъдат разгледани от ПНЕК. 

4. До края на януари 2021 г. финансовият експерт на ФНИ да представи доклад 

дали е необходима актуализация на правилата за управление и отчитане на 

финансовите средства, предоставени от ФНИ по договори за финансиране на 

научни изследвания. 

 

 

 

Секретар: ( п )     Председател: ( п ) 

    

(доц. д-р Боряна Хаджиева)   (проф. дтн Светослав Николов) 

 

 

 

Членове на ИС: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева:………………………………… 

 

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:…………………………………. 


