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П Р О Т О К О Л 

№ 43/04.12.2020 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 04.12.2020 г. се проведе 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. Доклади на ПНЕК. 

2. Доклади на управителя. 

3. Разни 

 

 

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

 

1.1. Доклад с вх. № 94ББ/ 19 от 02.12.20 г., от доц. д-р Божин Максимов Божинов, 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Селскостопански 

науки към Фонд „Научни изследвания”, относно предложения по отчети на 

финансирани от ФНИ проекти и доклади от ръководители. 
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1.1.1. Доклад с вх. 0904/42/27.11.2020 г. от гл. ас. д-р Анна Димитрова Димитрова, 

ръководител на проект по договор №ДН 06/12 от 19.12.2016 г. на тема: 

„Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при 

български сортове зимна пшеница“, базова организация: Институт по 

физиология на растенията и генетика, БАН. 

Относно:  
Удължаване на срока за втори етап на проекта с една година (10+2 месеца) 

Обосновка: 

Молбата е за удължаване на срока на втория етап на договор ДН 06/12 от 19.12.2016 

г. е една година, което включва 2 месеца автоматично удължаване от ФНИ във връзка 

с пандемичната ситуация, и допълнително удължаване от 10 месеца поради 

описаните по-долу причини. По такъв начин, срокът за приключването на втория 

етан на договора ще бъде 26. 12. 2021 г. 

Причините за искано то удължение са следните: 

1. Поради необходимостта от спазване на епидемичните мерки във връзка с COVID-

19, изпълнението на Работната програма по проекта беше забавено значително, тъй 

като повечето планирани за втория етап дейности са свързани с лабораторни анализи; 

2. Договорено е да бъдат анализирани проби за определяне на състава и 

количеството па основни класове ендогенни фитохормоии в изследваните от нас 

пшенични линии чрез LC-MS/MS анализ в лабораториите на групата по Хормонална 

регулация на растенията в Института по експериментална ботаника към Чешката 

академия на науките. Поради натовареността на звеното и необходимостта от 

спазване на епидемичните мерки, въведени от правителството на Чехия, е 

необходимо допълнително време за анализите на пробите и обработката па 

резултатите; 

3. Конференции, подходящи за представяне на получените резултати, са отложени 

или са насрочени за втората половина на 2021 г.“ 

Решение на ПНЕК:  

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

и приема искането за удължаване на етапа с една година (10+2 месеца). След 

промяната, втория етап на проект по договор № ДН 06/12 от 19.12.2016 г. трябва да 

приключи на 26.12.2021 г. Срок на подаване на отчета 26.01.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор 

№ДН 06/12 от 19.12.2016 г. за удължаване на срока на втори етап общо с една година 

(10+2 месеца), като бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема исканото удължаване на срока на втория етап на проект по договор № 

ДН 06/12 от 19.12.2016 г. с една година, като бъде сключено допълнително 

споразумение. След промяната, втория етап на проект по договор № ДН 06/12 

от 19.12.2016 г. трябва да приключи на 26.12.2021 г. Срок на подаване на 

отчета 26.01.2022 г. 

 

1.1.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор № КП-06 Н26/2 от 04.12.2018 г. на тема 

„Стрес при хипоксия, невроимуноендокринна модулация и биоенергетика – 

иновативна алтернатива за селекция на по-устойчиви на заболявания овце“, 

ръководител: Доц. д-р Пенка Монева, базова организация: Институт по 
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животновъдни науки - Костинброд, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № ФНИ-1668/17.09.2020 г.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 60 000 лв.  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

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

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 0 (отменени поради Covid-19) 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част на проект по договор КП-06 Н26/2 от 04.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1668/17.09.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 60 000 лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06 Н26/2 от 04.12.2018 

в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 60 000 лв. 
 

Решение на ИС:  

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

на научната част на проект по договор КП-06 Н26/2 от 04.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1668/17.09.2020 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 60 000 лв., сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 Н26/2 от 04.12.2018 в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 60 000 

лв. 

 

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

етап от изпълнението на договор № КП-06 Н26/9 от 18.12.2018 г. на тема 

„Проучване на ДНК маркери, свързани с продуктивността при породи овце, 

отглеждани в България“, ръководител: доц. д-р Ивона Димитрова, базова 

организация: Лесотехнически университет – гр. София, във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. № ФНИ-1814/15.09.2020 г. 

Данни за проекта 

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

Първоначална обща сума на договора: 116 000 лв. 

Преведени средства: 58 000 лв. 

Неизразходвани средства: 4 486.89 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 513.11 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 8 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 2 

 

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

на научната част на проект по договор КП-06 Н26/9 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1814/15.09.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53 513.11 лв., сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв. 

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

в размер на 58 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 486.89 лв. да бъде прехвърлена към 

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

62 486.89 лв. 
 

Решение на ИС:  
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема „Много добра“ оценка 

на научната част на проект по договор КП-06 Н26/9 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1814/15.09.2020 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 53 513.11 лв., сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв. 

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

размер на 58 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 486.89 лв. да бъде прехвърлена 

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

проекта е 62 486.89 лв. 

 

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

етап от изпълнението на договор № КП-06 ОПР 03/6 от 17.12.2018 г. на тема 

„Оценка и картиране на екосистемни услуги във високопланински територии в 

Рила и Пирин за устойчиво управление на природните ресурси“, ръководител: 

доц. д-р Мария Глушкова, базова организация: Лесотехнически университет – 

гр. София, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-

2678/18.11.2020 г. 

 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 14 112.31 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 45 887.69 лв.  
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Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 4 

 

Препоръки на ПНЕК: 

1. Да бъде планирано по-прецизно изразходването на финансовите средства по 

проекта и да се спазват финансовите изисквания на ФНИ (чл. 71. (3) от ПФНИ), 

свързани с процента на неизразходваните средства от преките допустими 

разходи.  

2. Да се актуализира интернет страницата на проекта. 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор КП-06 ОПР 03/6 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-2678/18.11.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 45 887.69 лв., сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06 ОПР 03/6 от 

17.12.2018 г. в размер на 59 687.69 лв., като предвидената за втори етап сума от 60 

000 лв. е приспадната сумата по т. 5 – 312.31 лв. 

4. Частта от неизразходваните средства от първия етап, представляваща 25% от 

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

втория етап на проекта. 

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

на 312.31 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори 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 ОПР 03/6 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-2678/18.11.2020 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 45 887.69 лв., сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06 ОПР 03/6 от 

17.12.2018 г. в размер на 59 687.69 лв., като предвидената за втори етап 

сума от 60 000 лв. е приспадната сумата по т. 5 – 312.31 лв., като бъде 

сключено допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства от първия етап, представляваща 25% 

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

прехвърли за втория етап на проекта. 

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

размер на 312.31 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за 
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изпълнение на втория етап на проекта. Сумата, която трябва да бъде 

отчетена през втори етап на проекта е 73 800 лв. 

 

 

1.2 Доклад с вх. № 94НН/ 68 от 02.12.2020 г., от от проф. Николай Манев – 

председател на ПНЕК по Математически науки и информатика към Фонд 

„Научни изследвания”, относно отчети на финансирани от ФНИ проекти и 

доклади от ръководители. 

 

1.2.1. Доклад с вх. №ФНИ-2648/10.11.2020 г. от д-р Венелин Тодоров, ръководител 

на проект по договор №КП-06 М 32/2 от 17.12.2019 г. на тема: „Съвременни 

Стохастични и Детерминистични Подходи за Задачи с Голяма Размерност в 

Изчислителната Математика“, базова организация: Институт по информационни и 

комуникационни технологии - БАН. 

Относно: Промяна във финансовия план на проекта  

Обосновка: „Съгласно чл. 7 ал. 3 от сключен договор между ИИКТ-БАН с № КП 06 

М32/2 от 17.12.2019 г. и Съгласно чл. 73 ал. 3: Промени, засягащи повече от 15 

процента, но не повече от 25 процента от планираните дейности и/или очакваните 

резултати, могат да се извършат по реда на чл. 71. Усложнената извънредна 

епидемиологична обстановка и силно нарастване на броя на заразените от Ковид-19 

вируса, води до невъзможността на мен и участниците в колектива на проекта да 

пътуваме и участваме в конференции на живо за популяризиране на резултатите от 

проекта. Това налага работа от вкъщи по високопроизводителните алгоритми 

заложени в целите на проекта и участието ни в онлайн видео международни 

конференции от високо ниво. За това се нуждаем от закупуването на нов, 

високопроизводителен лаптоп с последно поколение процесор и видеокарта за 

ефективно изпълнения на задачите по работната програма на Проекта. Най-учтиво 

Ви моля за Вашето разрешение, от перо „Командировки" да бъдат прехвърлени 

средства в размер на общо 1450 лв. (което е 5.25% от общия размер на преките 

допустими разходи в размер на 27600 лв.) в перо „Дълготрайни материални и 

нематериални активи“. Така разходите за ДМА и ДНМА стават 12390 лв., а 

разходите за Командировки стават 6710 лв. и не нарушават максималните стойности, 

определени в Насоките. През юли месец вече са прехвърлени средства в размер на 

15% от общия размер на допустимите преки разходи на проекта и затова моля за 

Вашето разрешение за прехвърляне на недостигащите допълнително 1450 лв., което е 

5.25% от 27600 лв., и така общия брой на прехвърлените средства става 20.25%, 

което не нарушава чл. 73 ал. 3. Прехвърлените средства от перо „Командировки" към 

перо ДМА, ще бъдат използвани за закупуване на мощен лаптоп за изпълнение на 

задачите и целите на Проекта, заради извънредната Ковид обстановка и 

ограничението ни за пътувания, участието ни във видео международни конференции 

и работата ни от вкъщи по високопроизводителните алгоритми за популяризиране на 

резултатите от 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  искането за промяна във финансовия план на проект по договор №КП-06 М 

32/2 от 17.12.2019 г.  Направените промени да бъдат отразени при отчитането на 

проекта. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 43/04.12.2020 г. 

7 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканото преразпределение в размер на 1 450 лв. от 

перо „Командировки“ към перо ДМА, пряко свързани с изпълнението на проекта по 

договор №КП-06 М 32/2 от 17.12.2019 г., представляващи 5,25 % от преките 

допустими разходи, които добавени към предишни прехвърляния от 15%, 

представлява общо 20,25% от преките допустим разходи по проекта, като бъде 

сключено допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:   
Приема исканото преразпределение в размер на 1 450 лв. от перо 

„Командировки“ към перо ДМА, пряко свързани с изпълнението на проекта 

по договор №КП-06 М 32/2 от 17.12.2019 г., представляващи 5,25 % от 

преките допустими разходи, които добавени към предишни прехвърляния от 

15%, представлява общо 20,25% от преките допустим разходи по проекта. Да 

се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. 
  

 

 

1.3. Доклад с вх. № 9422/ 44, от проф. Дамянка Гетова, председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Медицински науки към Фонд 

„Научни изследвания“, относно обсъждане и оценяване на отчети по 

договори. 

 

1.3.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

първия етап от изпълнението на договор КП-06-Н23/8 от 2018г. на тема: 

“Иновативни фотодинамични методи за въздействие върху стволови 

клетки, култивирани от глиобластомни тумори”, Ръководител гл. ас. д-р 

Красимир Минкин, дм., Базова организация Медицински Университет – 

София.  

Данни за проекта:  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 14 556.19 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 45443.71 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 5  

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг:  

Брой участия в научни форуми: 3 

 

Решение на ПНЕК:  

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

ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-

Н23/8 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 45 443.81 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/8 в размер 
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на 60000.00 лв. 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 14 556.19 лв., да бъдат 

прехвърлени 25% от преките допустими разходи към втория етап на договора, 

представляващи – 13 800лв. като бъде сключено допълнително споразумение. 

Разликата до 14 556.19 лв, която е 756.19 лв. да бъде приспадната от сумата за 

финансиране на втори 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 „Добър“ на 

научната част по договор КП-06-Н23/8 от 18.12.2018 г. 

 2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово 

становище от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 45 443.81 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

 3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/8 в размер 

на 59 243.81 лв. като от предвидената сума за финансиране на втория етап, 

в размер на 60 000.00лв., е приспаднат остатъкът от сумата на 

неизразходваните средства по т. 4 756.19 лв. 

 4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 14 556.19 лв., да 

бъдат прехвърлени 25% от преките допустими разходи към втория етап на 

договора, представляващи – 13 800 лв. като бъде сключено допълнително 

споразумение. Разликата до 14 556.19 лв, която е 756,19 лв. да бъде 

приспадната от сумата за финансиране на втория етап. Сумата за отчитане 

на втория етап следва да е 73 800 лв. 

 5. Изисква в предвидените публикации във втория етап, да бъдат 

включени колективи от всички партньорски организации. 

 

 

1.3.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

първия етап от изпълнението на договор КП-06-Н23/11 от 18.12.2018г. на 

тема „Нови маркери за микро- и макроваскуларни усложнения при 

пациенти с ранни нарушения във въглехидратната обмяна“, Ръководител 

проф. д-р Здравко Каменов, дм, Базова организация Медицински 

Университет – София.  

Данни за проекта:  

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

Първоначална обща сума на договора: 118 000 лв. 

Преведени средства: 59 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0.54 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 999.46 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 0 

 

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

ПНЕК приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н23/11 от 

18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 58 999.46 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/11 в 

размер на 59000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 0.54 лв., да бъде прехвърлена към 

втория етап на договора. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н23/11 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово 

становище от регистриран одитор, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 999.46 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/11 в размер 

на 59000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 0.54 лв., да бъде прехвърлена към 

втория етап на договора. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 

59 000.54 лв 

5. Обръща внимание на ръководителя, че през втория етап статиите трябва 

да бъдат основно по темата, и бъдат засилени публикациите и 

участията във форуми. 

 

 

1.3.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

първия етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР-03/18 от 19.12.2018г. 

на тема „Алготоксини – нов рисков фактор за качеството на живот и здравето 

на хората в България“, Ръководител Проф. Христо Стефанов Гагов, дб, Базова 

организация Софийски университет „Св. Климент Охридски.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6593.09 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53406.91 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 - една от представените публикации не е 

включена, тъй като в нея не е отбелязано, че е финансирана по конкретния 

проект. 

 От тях с импакт ранг: 0 
Брой участия в научни форуми: 1 

 

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

ПНЕК приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-ОПР-03/18 

от 19.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 53 406.91 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-ОПР-03/18 в 

размер на 60000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 6593.09 лв., да бъде прехвърлена към 

втория етап на договора. 
 

Решение на ИС: 

1.На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка 

„Задоволителна“ на научната част по договор КП-06-ОПР-03/18 от 

19.12.2018 г. 

2.Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово 

становище от регистриран одитор, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53 406.91 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-ОПР-03/18 в 

размер на 42 000 лв. (60 000 лв. х 0.7), като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства 6593.09 лв., да бъде прехвърлена 

към втория етап на договора. Сумата за отчитане на втория етап следва да 

е 48 593.09 лв.  

 

 

1.3.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

първия етап от изпълнението на договор КП-06-Н23/2 от 17.12.2018г. на 

тема „Значение на туморната микросреда в развитието и прогнозата на 

стомашния и колоректалния карцином“, Ръководител доц. д-р Юлиан 

Руменов Ананиев, дм, Базова организация: Тракийски Университет - Стара 

Загора  

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 68% 

Първоначална обща сума на договора:  119 820 лв. 

Преведени средства: 59 910.00 лв. 

Неизразходвани средства: 19293.87 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 40616.13 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК:  

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

ПНЕК приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор КП-06-
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Н23/2 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 40 616.13 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/2 в размер 

на 41 937.00лв., което е 70% от сумата предвидена за 2 етап в размер на 59 910 

лв. /59 910 х 0,7% = 41 937.00/ 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 19 293.87 лв., да бъдат 

прехвърлени до 25% от преките допустими разходи към втория етап на 

договора, представляващи 13 787.50 лв., като бъде сключено допълнително 

споразумение. Разликата до 19 293.87 лв., която е 5 506.37 лв. да бъде 

приспадната от сумата за финансиране на втори етап. 

Сумата за отчитане на втория етап следва да е 55 724.50 лв. 
 

Решение на ИС: 

1.На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Н23/2 от 

17.12.2018 г. 

2. Изисква от ПНЕК допълнителни пояснения относно изразходваните 

средства, също така справка за участието на колектива в други проекти, 

след което ИС ще вземе решение. Да се изясни доколко в работната 

програма са включени изследвания от предишни периоди на колектива 

в резултат от други проекти. Ръководителят да разграничи дейностите и 

разходите – кои са в периода на проекта и кои преди датата на 

разглеждания договора. 

 

 

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

първия етап от изпълнението на договор КП-06-Н23/12 от 17.12.2018г. на 

тема „Биоенергетика, самообновяване и генетика в отговора и резистентността 

към глюкокортикоиди на клетки от остра лимфобластна левкемия у деца“, 

Ръководител проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн, Базова организация: 

Медицински Университет-Пловдив. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 103 600.00 лв. 

Преведени средства: 51 800.00 лв. 

Неизразходвани средства: 36 554.61 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 15 245.39 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0  

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: 3 

Изказана е благодарност към Фонд Научни Изследвания. 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, 
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ПНЕК приема оценка „Много добра“ на научната част по договор КП-06-

Н23/12 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 15 245.39 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/12 в 

размер на 51800.00 лв. 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 36 554.61 лв., да бъдат 

прехвърлени до 25% от преките допустими разходи към втория етап на 

договора, представляващи – 12 350лв. като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

Разликата до 36 554.61 лв, която е 24 204.61 лв. да бъде приспадната от сумата за 

финансиране на втори етап. 

Сумата, за отчитане на втория етап следва да е 64 150 лв.  
 

Решение на ИС: 

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

добра“ на научната част по договор КП-06-Н23/12 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово 

становище от регистриран одитор, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 15 245.39 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/12 в размер 

на 27 595.39 лв. като от предвидената сума за финансиране на втория 

етап, 51 800.00 лв., е приспаднат остатъкът от сумата на 

неизразходваните средства по т. 4, в размер на 24 204.61 лв., като бъде 

сключено допълнително споразумение. 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 36 554.61 лв., да 

бъдат прехвърлени до 25% от преките допустими разходи към втория 

етап на договора, представляващи – 12 350 лв. като разликата до 36 

554.61 лв., която е 24 204.61 лв. да бъде приспадната от сумата за 

финансиране на втори етап. Сумата за отчитане на втория етап следва 

да е 64 150 лв. 

 

1.3.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

първия етап от изпълнението на договор КП-06-Н23/3 от 17.12.2018г. на 

тема „Оценка влиянието на куркумин върху радиационно индуциран клетъчен 

отговор“, Ръководител доц. Росица Христова, дм, Базова организация: 

Национален Център по Радиобиология и Радиационна Защита. 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0.56 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 999.44 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 2 
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 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 0 

 

Решение на ПНЕК:  

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

ПНЕК приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н23/3 от 

17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 59 999.44 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/3 в размер 

на 60000.00 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0.56 лв., да бъдат 

прехвърлени към втория етап на договора. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н23/3 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово 

становище от регистриран одитор, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 999.44 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/3 в размер 

на 60000.00 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0.56 лв., да бъдат 

прехвърлени към втория етап на договора. Сумата за отчитане на 

втория етап следва да е 60 000.56 лв. 

 

 

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

първия етап от изпълнението на договор КП-06-Н23/1 от 17.12.2018г. на 

тема „Изграждане на алгоритъм за оценка на здравния риск от радон в 

сгради с обществен достъп за дългосрочни социални ползи“, Ръководител 

доц. Кремена Георгиева Иванова, д.м., Базова организация: Национален 

Център по Радиобиология и Радиационна Защита. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0.75 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 999.25 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1  

Брой участия в научни форуми: 1 
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Решение на ПНЕК:  

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

ПНЕК приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н23/1 от 

17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 59 999.25 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/1 в размер 

на 60000.00 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0.75 лв., да бъдат 

прехвърлени към втория етап на договора. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н23/1 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово 

становище от регистриран одитор, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 999.25 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/1 в размер 

на 60000.00 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0.75 лв., да бъдат 

прехвърлени към втория етап на договора. Сумата за отчитане на 

втория етап следва да е 60 000.75 лв. 

 

 

1.3.8. Повторно обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на 

отчета за първия етап от изпълнението на договор ДН-13/7 от 2017г. на 

тема: „Функционална конективност и организация на моторните корови 

мрежи при стареене“ с ръководител проф. Юлияна Йорданова-Кирова, 

Базова организация - Институт по невробиология – БАН. 

 

ИС в Протокол №39/06.11.2020г. в т. 1.1.4. изисква допълнителна информация 

относно подадената за печат статия. 

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 89%. 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6942.76 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 53057.24 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 1  

 От тях с импакт фактор: 1  

 От тях с импакт ранг: 0 

Участие в научни форуми: 5 (4 от които са в чужбина) 

 

Решение на ПНЕК:  
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ПНЕК по Медицински науки на свое заседание след преглед на постъпилите 

документи 

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

ПНЕК приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДН13/7 от 2017 г. в 

Протокол №9 от 26.06.2020г. и на база допълнително внесените документи от 

ръководителя, разгледани в настоящия Протокол №12 от 25.09.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/70 от 15.07.2019 г. Разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53057.24 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН13/7 от 2017 г. в размер 

на 60000.00лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 6942.76 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН13/7 от 2017 г. в Протокол №9 от 26.06.2020 г. 

и на база допълнително внесените документи от ръководителя, разгледани в 

настоящия Протокол №12 от 25.09.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/70 от 15.07.2019 г. Разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 53057.24 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН13/7 от 2017 г. в размер 

на 60000.00лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 6942.76 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 66 

942.76 лв. 

 

 

1.4. Доклад с вх. № 94ЙЙ/ 30 от 02.12.2020 г., от проф. д-р Йордан Кортенски 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Науки за Земята 

към Фонд „Научни изследвания“, относно постъпили доклади от 

ръководители. 

 

1.4.1. Доклад с Вх. № ФНИ-2612 от 03.11.2020 г. от доц. д-р Атанас Георгиев 

Хиков, ръководител на договор КП-06-Н34/6 от 2019 г., на тема „Геохимия 

и палеообстановки на полиметални конкреции и седименти“, базова 

организация Геологически институт, БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и включване на докторант  

Силвия Тихомирова Чавдарова като член на колектива. 

Обосновка: С включването на докторант Силвия Тихомирова Чавдарова ще се 

подсили геохимичния екип в проекта. 

Приложени са: 

Молба от докторант Силвия Тихомирова Чавдарова за включването й в проекта, 

придружена с научна биография. 

Съгласие за промяна в научния колектив от проф. Радослав Наков – директор на 

Геологически институт, БАН. 
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Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н34/6 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Науки за Земята приема да бъде включена докторант Силвия 

Тихомирова Чавдарова като участник в научния колектив по договор КП-06-

Н34/6 от 2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включена докторант Силвия Тихомирова Чавдарова като 

участник в научния колектив по договор КП-06-Н34/6 от 2019 г. 

 

1.4.2. Доклад с Вх. № 100101/131 от 01.12.2020 г. от гл. ас. д-р Елеонора 

Милкова Балканска, ръководител на договор ДН04/9 от 2016 г., на тема 

„Термохроноложка еволюция на горнокредните порфирно-епитермални 

системи в Панагюрския сегмент на Централно Средногорие“, базова 

организация СУ "Св. Климент Охридски". 

Относно: Удължаване на срока на договора с 6 (шест) месеца допълнително.  

Вторият етап на договора е започнал на 17.12.2018 г. Заедно с предходното 

удължаване от 6 месеца и допълнителните 2 месеца, съгласно решение на ИС 

(Протокол № 12 от 16.03.2020 год.) договорът изтича на 17.02.2021 год.  

Обосновка: Удължаването се налага във връзка със забавената аналитична 

работа по проекта поради пандемията от COVID-19. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила 

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

Земята приема доклада и предлага на ИС да приеме допълнително удължаване на 

договор ДН04/9 от 2016 г. с 4 (четири) месеца до 17.06.2021 год. и срок за 

предаване на отчета – 17.07.2021 год., като се сключи допълнително 

споразумение за финнасиране съгласно изискванията на ПФНИ.  
 

Решение на ИС: 

Приема договор ДН04/9 от 2016 г. да бъде удължен с 4 (четири) месеца до 

17.06.2021 год. и срок за предаване на отчета – 17.07.2021 год., като се 

сключи допълнително споразумение към договора за финансиране.  

 

 

1.5. Доклад с вх. № 94ММ/ 105 от 02.12.2020 г., от проф. Милена Кирова, 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Хуманитарни науки 

към Фонд “Научни изследвания”, относно предложения по доклади от 

ръководители на проекти. 

 

1.5.1. Доклад с вх.№ ФНИ-1809 от 15.9.2020 г. от проф. дин Иван Христов Първев 

ръководител на договор КП 06-ОПР05/2 от 2018 г. на тема: „Мрежи и 

механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска 

контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо 

Георгиеви“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Промени в научния колектив и прехвърляне на средства от първи към втори 

етап след предаване на научния отчет. 

Обосновка: 1. Постдокторант, понастоящем доцент, Христо Беров да получава своето 

възнаграждение като вече утвърден учен. Като нов постдокторант в екипа да бъде 
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включен ас. д-р Ивайло Найденов от ИИИ на БАН; досега той е работил по проекта 

като външен член на екипа в качеството си на асистент. Има приложен документ за 

съгласие от страна на екипа.  

Поради пенсиониране д-р Валери Кацунов предлага да бъде освободен от участие в 

научния екип на проекта. Д-р Кацунов изразява желание да бъде привлечен в 

качеството си на външен експерт за някои конкретни дейности, но не и да се ангажира 

с цялостната реализация на работната програма, предвидена в проектното 

предложение. Има приложени документи за напускане на проекта и за 

присъединяване на нов член, съгласно правилника на ФНИ.  

Решение на ПНЕК:  
Предложените промени в състава на научния екип по договор КП 06-ОПР05/2 от 2018 

година не променят бюджета за изпълнение на втория етап, както и параметрите, 

заложени в перо „Разходи за персонал“, отнасящи се до възнагражденията за млади 

учени и постдокторанти; като цяло се запазва структурата на сформирания екип. 

ПНЕК по ХН предлага на ИС да приеме замяната на д-р Валери Кацунов, напуснал по 

свое желание, с д-р Ивайло Найденов.  

 

Решение на ИС: 

Приема на мястото на д-р Валери Кацунов в колектива на договор КП 06-

ОПР05/2 от 2018 г. да се включи ас. д-р Ивайло Найденов.  

 
 

1.5.2. Доклад с вх. № ФНИ-2495 от 20.10.2020 г. от всички членове на екипа по 

договор КП 06-ОПР05/9 от 2018 г. на тема: „Кулинарни традиции и културно-

историческо наследство в малки населени места - изобретяване, експлоатиране, 

популяризиране“ - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Относно: Избор на нов ръководител на проекта поради кончината на досегашния 

ръководител проф. Веселин Тепавичаров. Присъединяване на нов член към екипа. 

Обосновка: За ръководител е избран досегашният член на екипа гл. ас. д-р Петя 

Стоянова Василева - Груева. Към екипа е присъединен Илия Стоянов Илиев, доцент, 

доктор, ръководител на катера Етнология и Културна антропология в СУ „Св. 

Климент Охридски“, с дългогодишен опит при изпълнението на международни и 

национални научни проекти. Приложени са подписите на членовете на екипа в знак на 

съгласие. 

Решение на ПНЕК: По договор КП 06-ОПР05/9 от 2018 година ПНЕК по ХН приема 

уведомлението за избор на нов ръководител на проекта гл. ас. д-р Петя Стоянова 

Василева - Груева и за присъединяването на нов член на екипа доц. д-р Илия Стоянов 

Илиев. Приложени са всички документи, изисквани от Правилника на ФНИ. 
 

 Решение на ИС: 

1. Приема ръководител на проекта КП 06-ОПР05/9 от 2018 г. да бъде гл. ас. 

д-р Петя Стоянова Василева - Груева, като бъде сключено допълнително 

споразумение към договора. 

2. Приема и включването в колектива на доц. д-р Илия Стоянов Илиев.  

 

 

1.5.3. Доклад с вх.№ 0909/54 от 26.10.2020 г. от проф. д. изк. Мила Сантова, 

ръководител на договор ДН09/17 от 2016 г. на тема: „Опазване на културното 

наследство - анализи, документи, практики“ - Институт за етнология и 

фолклористика с Етнографски музей. 

Относно: Прехвърляне на средства от перо „Командировки“ в перо „Материали, 
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консумативи и други допустими разходи, свързани е изпълнение на проекта“.  

Обосновка: Ситуацията в страната и в чужбина не позволява де се осъществят 

заплануваните пътувания. По тази причина сумата 12 649 представляваща 25% от 

преките допустими разходи за изпълнението на проекта (втори етап) ще бъде 

прехвърлена от перо „Командировки“ по следния начин: 

12 649 от перо командировки се прехвърлят съответно в : 

Перо разходи за персонал 4709 лв. 

Перо разходи за материал 7940 лв. 

Решение на ПНЕК:  
По договор ДН09/17 от 2016 година ПНЕК по ХН предлага на ИС да вземе решение, 

тъй като исканата сума надхвърля 15%.  

Становище от финансов експерт относно прехвърляне на средства по договор 

ДН09/17: “Исканото преразпределение в бюджетните пера на финансовия план е над 

15 процента, но не повече от 25 процента от общия размер на допустимите преки 

разходи и е в съответствие с насоките на конкурса . 

В този случай е необходимо да се сключи допълнително споразумение с 

бенефициента.„ 
 

Решение на ИС: 

Приема исканото преразпределение в бюджетните пера на финансовия план 

на договор ДН09/17 от 2016 г. като сумата 12 649 лв. представляваща до 

25% от преките допустими разходи за изпълнението на проекта (втори етап) 

да бъде прехвърлена от перо „Командировки“ съответно в Перо разходи за 

персонал 4709 лв. и Перо разходи за материал 7940 лв. Да се сключи 

допълнително споразумение. 

 

 

1.6. Доклад с вх. № 94ББ/ 54 от проф. инж. Весела Кънчева, председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество към 

Фонд “Научни изследвания” относно разглеждане на научната и финансовата 

част на отчети по договори: 

 

1.6.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДНТС/Русия 01/8 от 23.06.2017 г., на 

тема: „Алгебрични структури и номерационни оператори“, с ръководител 

дoц. д-р Христо Ганчев, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

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

Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

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

Неизразходвани средства: 19 669.04 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 5 330.96лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 1 

 

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

оценка „добър“ на научната част по договор ДНТС/РУСИЯ 01/8 / 23.06.2017 Г. 

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

0287) финансово становище с вх. № 94АА/41 от 22.07.2019 г., че разходите по 

договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 5 330.96 лв. и 

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

3. Приема неизразходваните средства в размер на 19 669.04 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДНТС/Русия 01/8 от 

23.06.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 0287) финансово становище с вх. № 94АА/41 от 22.07.2019 г., че 

разходите по договора за целия проект са признати и законосъобразни в 

размер на 5 330.96 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 19 669.04 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Русия 01/8 от 23.06.2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

 

1.6.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДКОСТ 01/20 от 08.12.2017 г., на тема: 

„Триизмерно заснемане, виртуално възстановяване и онлайн експониране 

на изявени паметници на жилищната архитектура в България в помощ на 

тяхната физическа и социална адаптация в урбанистичния и природен 

контекст“, с ръководител проф. д-р Георги Георгиев, Нов български 

университет. 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 177.87 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 822.13 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 7 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК: 

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

оценка „добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/20 / 08.12.2017 Г. 

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

0173) финансово становище с вх. № 94ВВ/1 от 07.01.2020 г., че разходите по 

договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 39 822.13 лв. 

и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 
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3. Приема неизразходваните средства в размер на 177.87 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/20 от 

08.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 0173) финансово становище с вх. № 94ВВ/1 от 07.01.2020 г., че 

разходите по договора за целия проект са признати и законосъобразни в 

размер на 39 822.13 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 177.87 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/20 от 08.12.2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

 

1.6.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори 

междинен етап от изпълнението на договор ДНТС/Индия 01/2 от 2013 г., 

на тема: „Влияние на стреса върху метаболити с хранителнa стойност и 

протекторна функция при индийски и български генотипове соя, получени 

чрез биотехнологични и генетични методи“, с ръководител доц. д-р 

Георгина Костуркова, Институт по физиология на растенията и генетика, 

БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 63 000 лв. 

Преведени за I етап – 20 000 лв. 

Преведени за II етап (Анекс № 1 от 23.06.2017 г.) – 21 500 лв. 

Неизразходвани средства: 676.81 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 0 

 Брой млади учени в проекта: 1 

 Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 5 

 

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 01/2 / 24.06.2013 Г. 
2. Въз основа на получената информация, че проекта от индийска страна е 

приключил след втория етап, както и, че ръководителя от българска страна е 

пенсионер, ПНЕК предлага договора да бъде приключен, след извършване на 

финансов одит на втория етап на проекта. 

3. Предлага неизразходваните средства в размер на 676.81 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ за втория междинен етап на научната част 

по договор ДНТС/Индия 01/2 от 24.06.2013 г. 

2. Приема предложението на ПНЕК договора да бъде приключен, след 

извършване на финансов одит на финансовия отчет на проекта. 
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3. Приема неизразходваните средства в размер на 676.81 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

 

 

1.6.4. Заявление с вх. № ФНИ-2644 от 09.11.2020 г. от доц. д-р Галина Патаманска, 

ръководител на договор КП-06-Китай/1 от 20.12.2018 г. на тема „Сравнение на 

качеството на почвата при оранжерийно отглеждане за устойчиво земеделие в 

Китай и България“, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Н. Пушкаров“, ССА. 

Относно: Удължаване на срока на изпълнение на договора с 1 година - до 20.12.2021 

г. без промяна на финансовия план. 

Обосновка: За постигане на целите на проекта, по работна програма се провежда 

двугодишен експеримент за отглеждането на домати в неотопляема оранжерия при 

капково напояване и фертигация. Наложените ограничения в България, в изпълнение 

на заповеди на Министъра на здравеопазването, свързани с ограничаване на 

разпространението на COVID-19 пандемията през пролетта на 2020г., са забавили 

началото и са затруднили провеждането на експеримента през втората му година. 

Като резултат и поради необичайно топлото време през есета, са се удължили 

агротехническите срокове и експериментът е продължил до края на септември. Това 

от своя страна е скъсило времето, за което трябва да бъдат обработени и анализирани 

експерименталните резултати от втората година, както и обобщаването на 

получените резултати от двете години. Също така, до този момент не са получени 

резултати от почвения и растителен анализ, предвидени в работната програма за 

извършване в почвената лаборатория на ИПАЗР. Поради гореизложените изцяло 

независещи oт колектива причини наложените нови ограничения в България, 

изпълнението на работен пакет 4 от работната програма на договора закъснява. 

Поради пандемията COVID-19, през настоящата 2020 година не са осъществени 

предвидените в работната програма в частта двустранно сътрудничество визити на 

българските участници в проекта в Китай и на китайските участници в България. Не 

са се състояли и работни срещи на българо-китайския колектив, на които да се 

представят и обсъдят резултатите oт изпълнение на проекта и да се извърши научен 

обмен. Поради изложените причини молбата е за удължаване на срока с една година, 

до 20 декември 2021 г.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя заявлението на ръководителя на договор КП-

06-Китай/1 от 20.12.2018 г. за удължаване на срока на договора с 1 година - до 

20.12.2021 г., като препоръчва базовата организация да уведоми партньорската 

организация за удължаването на договора и да предостави информация на Фонда за 

уведомяването. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор КП-06-Китай/1 от 20.12.2018 г. с 1 

година - до 20.12.2021 г. Да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. Ръководителят на проекта да уведоми партньорската 

организация за удължаването срока за изпълнение на договора и да 

предостави информация на Фонда за уведомяването.  

 

 

1.6.5. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-2649 от 11.11.2020 г. от проф. дтн Гаро 

Мардиросян, ръководител на договор КП-06-МНФ/16 от 24.09.2020 г., на тема: 
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“Шестнадесета международна научна конференция „Space, Ecology, Safety - 

SES 2020”, Институт за космически изследвания и технологии- БАН. 

Относно: Промяна в датите и начина на провеждане на Шестнадесета международна 

научна конференция „Космос, Екология, Сигурност - SES 2020“, като форумът ще се 

проведе в периода от 09.12.2020 г. до 11.12.2020 г., изцяло онлайн или смесено, в 

зависимост от епидемиологичната обстановка в момента на провеждането. 

Обосновка: Съгласно тяхно писмо до ФНИ (Вх. № ФНИ-2593/30.10.2020 г.) и 

Заповед на Министъра на здравеопазването (РД-01-626/27.10.2020 г.), Шестнадесета 

международна научна конференция „Космос, Екология, Сигурност - SES 2020“ с 

финансовата подкрепа на ФНИ (Договор № КП-06-МНФ/16-24.09.2020 г. между 

ФНИ и ИКИТ-БАН) ще се проведе от 09.12.2020 г. до 11.12.2020г. изцяло онлайн или 

смесено в зависимост от епидемиологичната обстановка в момента на провеждането. 

Решение на ПНЕК:  

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

КП-06-МНФ/16 от 24.09.2020 г. за промяна на датите на провеждане на форума, 

който ще се проведе в периода 09.12.2020 – 11.12.2020 г.  

2. Приема промяната в начина на провеждане на форума, като съгласно последните 

указания от Министерство на здравеопазването, форумът не може да се проведе 

смесено, а изцяло онлайн. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-МНФ/16 от 

24.09.2020 г. за промяна на датите на провеждане на форума, който ще се 

проведе в периода 09.12.2020 – 11.12.2020 г.  

2. Приема предложението на ПНЕК за провеждането на форума изцяло онлайн, 

като се редуцира до 2780 лв., представляващи 40% получената сума по договора 

6 950 лв. Да се представи ново приложение 1 – финансов план от ръководителя 

на договора за новата сума по договора. 

3. Приема остатъкът от сумата в размер на 4 170 лв. да бъде възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“ в съответствие с текста на Процедурата. 

 

1.6.6. Заявление с вх. № ФНИ-2650 от 11.11.2020 г. от проф. д-р Татяна Табакова, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/4 от 14.12.2018 г. на тема „Нови 

каталитични материали за очистване на замърсители на въздуха“, ИК - БАН. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на договора с 8 месеца, в допълнение 

към удължението с 2 месеца, обявено на страницата на ФНИ на 16.03.2020 г. (8+2) - 

до 14.10.2021 г. 

Обосновка: Във връзка с изпълнението на ръководения проект ни информират за 

забавяне в изпълнението на част от работната програма поради възникналата и 

продължаваща епидемиологична обстановка в страната. До момента са изследвани 

моно - и биметални Au-Pd катализатори върху Y-дотиран СеО2 и върху нанесен на 

Аl2Оз Y-дотиран СеО2 и резултатите са публикувани като глава от книга „Тор 5 

Contributions in Chemistry: 2nd Edition“ (https://avidscicncc.com/book/top-5-

contributions-in- chemistrv-2nd-edition/) и в списанието Appl. Sci. 10,(2020) 1088 

(https://www.mdpi.eom/2076-3417/10/3/1088). Синтезирани са наноразмерни златни 

катализатори, нанесени на СеO2-СиО- АL2O3, и са изследвани в реакцията на 

окисление на бензен. Предстои обобщаване на резултатите и подготовка на статия за 

публикуване. 

Причините за забавяне в изследването на смесени С03О4 - СеO носители и злато- 

съдържащи катализатори са: 

https://avidscicncc.com/book/top-5-contributions-in-chemistrv-2nd-edition/
https://avidscicncc.com/book/top-5-contributions-in-chemistrv-2nd-edition/
https://www.mdpi.eom/2076-3417/10/3/1088
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1. Доставката на хаванна мелница от фирма „Fritsch”, необходима за получаване чрез 

механично смесване на мегалооксидни материали, използвани за носители на 

катализатори за обезвреждане на замърсители на въздуха е било осъществено чак 

през м. август 2020. 

2. Част от членовете на колектива отсъстват от работа поради продължително 

боледуване (д-р Л. Илиева) или магистратура в чужбина (И. Къпина). 

3. Новата организация на работата в лабораториите на Института с цел осигуряване 

на възможно най-голяма площ, отделена за един служител, затруднява ежедневната 

експериментална работа. С оглед на посоченото, молят срокът на договора да бъде 

удължен с осем месеца (в допълнение към удължението с 2 месеца, обявено на 

страницата на ФНИ на 16.03.2020 г.) без финансови задължения от страна на Фонда. 

COST Акция СА 17136, за участие в която е настоящето съфинансиране, приключва 

на 06.09.2022 г. 

Приложения: 

Копие от приложение 2 към договора (работна програма). 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя заявлението на ръководителя на договор КП-

06-КОСТ/4 от 2018 г. за удължаване на срока на договора с 8 месеца, в допълнение 

към служебното удължение от 2 месеца, като така срокът на договора се удължава с 

10 месеца - до 14.10.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/4 от 2018 г. за 

удължаване на срока на договора с 8 месеца, в допълнение към служебното 

удължение от 2 месеца, като срокът на договора общо се удължава с 10 месеца 

- до 14.10.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.6.7. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-2654 от 12.11.2020 г. от проф. д-р Иван 

Иванов, ръководител на договор КП-06-ИП-Китай/1 от 2018 г. на тема 

„Разработване на многосервизна облачнобазирана IoТ оперативна платформа с 

общо предназначение (EMULSION)“, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“. 

Относно: Удължаване на срока на изпълнение на текущия (първи) етап на проекта с 

12 месеца (10 месеца + 2 месеца, служебно дадени от ФНИ) – до 18.12.2021 г. Датата, 

на която според договора трябва да приключи изпълнението на текущия етап на 

проекта, е 18.12.2020 г., а със служебното удължение от 2 месеца, дадено от ФНИ 

поради COVID-19 е 18.02.2021 г. Новата дата, която се предлага за приключване 

изпълнението на текущия етап на проекта е 18.12.2021 г. 

Обосновка: Причините, поради които е необходимо да бъде удължен срокът за 

изпълнение на текущия етап на проекта, са свързани с невъзможността на китайските 

партньори, възпрепятствани от COVID-19 пандемията, да изпратят тази година 

уговорените с тях електронни модули / мониторни станции, необходими за 

изграждане на експериментална сензорна среда по работен пакет 2 (РП2), която да се 

използва за колекциониране на реални данни от физическия свят, предавани чрез 

надеждна многомодална комуникация към разработваната IoТ платформа 

„EMULSION" за по-нататъшна обработка. Без тези модули/станции е невъзможно да 

се завърши окомплектоването на сензорната среда и да се осъществяват на 100% 

научни изследвания по останалите работни пакети, зависещи от успешния завършек 

на РП2 - по-специално на РПЗ (AmbiNet) и РП4 (Персонален асистент), предвидени 
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за приключване през настоящия етап на проекта и за постигане на планираните в тях 

научни резултати, указани в работната програма. Като цяло изпълнението на 

програмата протича успешно, но работата по тези работни пакети (РПЗ и РП4) 

закъснява от планирания график поради гореспоменатите причини. Допълнително 

поради COVID-19 пандемията през текущата година не са били осъществени редица 

планирани командировки в чужбина с цел представяне на постигнатите текущи 

резултати по проекта. Повечето научни конференции, планирани за целта, са били 

отложени за следващата година. Поради това до момента публикационния план за 1 

етап на проекта е изпълнен едва на 40%. Поради посочените по-горе причини 

удължаване с 12 месеца, т.е. до 18 декември 2021 г., би позволило изпълнението на 

работната програма, предвидена за 1 етап на проекта. Тази промяна не изисква 

допълнително финансиране, нито промяна на финансовия план и на работната 

програма. 

Приложения: 

Писмо-известие от проф. д-р Zhanlin Ji от Китай, ръководител на партньорския 

проект. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в уведомителното писмо на 

ръководителя на договор КП-06-ИП-Китай/1 от 2018 г. за удължаване срока за 

изпълнението на първи етап на договора с 12 месеца (10 месеца + 2 месеца, служебно 

дадени от ФНИ) – до 18.12.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока за изпълнението на първи етап на договор КП-06-

ИП-Китай/1 от 2018 г. с 12 месеца (10 месеца + 2 месеца, служебно дадени от 

ФНИ) – до 18.12.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.6.8. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-2671 от 16.11.2020 от доц. д-р Галина 

Богданова, ръководител на договор КП-06-МНФ-41 от 18.12.2019 г., за 

съфинансиране на международен научен форум „Културно-историческо 

наследство: опазване, представяне, дигитализация“, ИМИ–БАН. 

Относно: Уведомление за промяна на начина на провеждане на форума, като от 

изцяло присъствено провеждане се преминава в смесен формат. 

Обосновка: Настоящето уведомително писмо относно договор КП-06-МНФ/41 за 

промяна на начина на провеждане на конференцията KIN2020 по причина на COVID-

19 и последната Заповед №РД-01- 655/13.11.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването (за забрана от 14.11.2020 г. в т.6 на присъствено провеждане на 

конференции с повече от 30 участника). При тази ситуация след консултация с нас, 

се уточни, че по указания на ФНИ при промяна на формата на конференцията 

ръководителят на конференцията трябва да изпрати уведомително писмо на ФНИ. 

Форумът KIN2020 (преместен в края на годината) ще се проведе в смесен формат 

(присъствено и онлайн) на 19 - 22 ноември 2020 г. като промяната е съгласувана с 

партньорите и участниците в конференцията KIN2020. Форумът KIN2020 ще се 

проведе от 19 до 22 ноември 2020 г. в смесен формат - присъствено в град Велико 

Търново и онлайн със системата ZOOM. 

Допълнителни подробности и приложения:  

1. Приложение 1 с променен финансов план за 60% от получената сума като 

разликата от 40% ще бъде върната във ФНИ в 14 дневен срок.  
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2. Промените и финансирането от ФНИ са отразени в сайта на KIN2020 и на 

информационните материали, свързани с KIN2020.  

Решение на ПНЕК: 

1. ПНЕК приема за сведение промяната в начина на провеждане на форума по 

договор КП-06-МНФ-41 от 18.12.2019 г. като от изцяло присъствено провеждане 

се преминава в смесен формат.  

2. Разликата от получените (8980 лв.) и намалените средства (5365 лв.) в размер на 

3615 лв. е необходимо да се възстанови на ФНИ в 14 дневен срок от подаване на 

уведомлението. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема за сведение промяната в начина на провеждане на форума по договор 

КП-06-МНФ-41 от 18.12.2019 г. като от изцяло присъствено провеждане се 

преминава в смесен формат.  

2. Приема разликата от получените (8980 лв.) и намалените средства (5365 лв.) в 

размер на 3615 лв. да се възстанови на ФНИ в 14 дневен срок в съответствие с 

процедурата. 

  

 

1.7. Доклад с вх. № 94ЦЦ/ 16, 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”, относно преразглеждане на проектно 

предложение по Процедура за финансова подкрепа на международни научни 

форуми. 

 

1.7.1. Преразглеждане на проектно предложение по Процедура за финансова 

подкрепа на международни научни форуми. 

Проектно предложение: 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 

Място на провеждане: гр. Велико Търново 

Ръководител: доц. д-р Галина Богданова 

Базова организация: Институт по математика и информатика, БАН 

Сума: 6 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

На заседание на ВНЕК от 16.11.2020 г. ВНЕК е разгледала горепосоченото проектно 

предложение, като актуализирано, вместо като новоподадено. Решението е дадено в 

доклад от председателя на ВНЕК и одобрено от ИС с Протокол 41 от 20.11.2020 г.  

Впоследствие е установена грешката и проектното предложение беше преразгледано 

от ВНЕК. 

Решение на ВНЕК: 

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

предложение ФНИ-2599 от 30.10.2020, с ръководител доц. д-р Галина Богданова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2599 от 30.10.2020, с ръководител доц. д-р Галина Богданова. 
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1.8. Доклад с вх. № 94АА/ 52 от доц. Д-р Александър Здравков, председател на 

Временната научно-експертна комисия по по Двустранно сътрудничество 

към Фонд “Научни изследвания”: 

Относно: Постъпило заявление от гл. ас. д-р Веселин Петков, член на колектива по 

договор КП-06-ПКитай/43, във връзка със заявление с вх. № ФНИ-2674 от 04.11.2020 

г. от проф. дтн Людмил Дренчев – директор на Институт по металознание, 

съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – 

БАН, в което се съобщава за кончината на доц. Ленко Станев, ръководител на 

проектно предложение КП-06-ПКитай/43, одобрено за финансиране по „Конкурс за 

проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Китай 2019 г.“. 

В заявлението си гл. ас. д-р Веселин Петков, който е участвал като член на научния 

колектив на проектното предложение, изразява своето съгласие да замени доц. Ленко 

Станев, като ръководител на горепосочения проект. Предложението на ВНЕК е ИС 

да одобри промяната на ръководителя на проектно предложение КП-06-ПКитай/43. 
 

Решение на ИС:  

Приема предложението за промяна на ръководителя на проектно предложение 

КП-06-ПКитай/43, одобрено за финансиране, като доц. Ленко Станев бъде 

заменен от гл. ас. д-р Веселин Петков. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на Управителя. 

 

2.1. Доклад с вх. № 80/ 989 от 26.11.2020 г., от Милена Александрова  гл. експерт-

секретар на ПНЕК по Технически науки относно допусната техническа грешка в 

доклад на ПНЕК по Технически науки и Протокол на ИС № 37 от 09.10.2020 г. 

Относно: Техническата грешка е по т. 2.2.17, стр. 27-28 от Протокол на ИС № 37 

от 09.10.2020 г., която касае разгледана молба с вх. № 0901/43 от 14.09.2020 г. от 

доц. д-р Гергана Николова, ръководител на договор ДН07/5 от 2016 год., 

относно удължаване на срока за изпълнение на договора със седем месеца. В тази 

връзка моля да бъде коригирано решението на ИС по т. 2.2.17, като номера на 

договора да се чете „ДН07/5 от 2016 год.“ вместо „ДН07/2 от 2016 год.“. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се коригира решение в Протокол на ИС № 37 от 09.10.2020 г., по 

т. 2.2.17 от дневния ред, като в решението номера на договора да се чете 

„ДН07/5 от 2016 год.“ вместо „ДН07/2 от 2016 год.“. 

 

 

2.2. Доклад с вх. № 80/ 1038 от проф. дхн Георги Вайсилов – управител на 

ФНИ относно използване на средства от бюджета на ФНИ за 2020 г. 

 

Решение на ИС: 

На основание на 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“, при наличие на неизразходвани средства по някоя от 

дейностите в ГОП на ФНИ за 2020 г., които не са отпуснати целево с ПМС, 

или върнати или възстановени средства от бенефициенти, средствата да се 

използват за изплащане както следва: 
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1. На втори траншове по проекти по програмата КОСТ; 

2. На втори траншове за първия етап на проектите, финансирани по конкурса 

за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г. 

 

 

2.3. Доклад с вх. № 80/1038 от проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ 

относно договор ДН 16/ 4 от 2017 г. – възражение с вх. № 100138/46 от 

ръководителите базовата организация „Институт по овощарство“, гр. 

Пловдив, и партньорската организация „Аграрен унивеврситет“, гр. 

Пловдив, и обсъждане предприемане на действия по събиране на дължими 

суми от бенефициентите по договора. Тъй като на първото изпратено писмо 

сумата не беше получена във ФНИ, беше изпратено второто напомнително 

писмо с изх. № 100138/42 от 30.10.2020 год. Писмото е получено на 

2.11.2020 год. Към настоящия момент, след изтичане на 30  дневния срок, 

след справка в счетоводството на Фонда средства по договор № ДН 16/4 от 

2017 год. не са възстановени. 
 

Решение на ИС: 

1. Както е записано в решението на ИС с протокол 25 от 26.06.2020 г., 

процедурата, регламентирана в Правилника на Фонд „Научни  

изследвания“ по отношение на разглеждане на възражението срещу 

оценката на първия етап на договора е изчерпана, като Фонда е 

предприел всички описани в правилника действия. 

2. Да се предприемат действия за събиране на дължимите суми 

определени в Протокол № 20 от 15.05.2020 год. по договор № ДН 16/4 

от 2020 год. включително и по съдебен път, тъй като в 30 дневния срок, 

предоставен с писмо изх. № 100138/42 от 30.10.2020 год. не са 

възстановени сумите.  

3. Определя адв. И. Андреева за процесуален представител. Възлага на 

управителя да предприеме действия в съответствие с решението.  

 

 

2.4. Доклад с вх. № 80/1036 от проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ, 

относно образуване на изпълнително производство по влязло в сила решение 

по дело от конкурсна сесия 2012 година. 

 

Решение на ИС: 

1. Да се предприемат действия по снабдяване с изпълнителен лист и 

образуване на изпълнително производство пред съдебен изпълнител във 

връзка с влязло в законна сила съдебно решение по т.д. № 3225/2017г. по 

описа на Софийски градски съд и съдебно решение на въззивна инстанция 

по втд № 677 от 2019 год. по описа на Апелативен съд - София, по силата 

на което е осъдена фирма „ХИДРОПРО ГРУП“ ООД, ЕИК 201572698, да 

заплати на Фонд „Научни изследвания“ главница, платена по договор за 

финансиране № ДФНИ М 01/ 015 от 26.11.2012 год., ведно със законна 

лихва върху главницата от 28.11.2017 год. до датата на заплащане на 

главницата, както и разноски по съдебно производство пред СГС и 

Апелативен съд - София.  
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2. Определя адв. И. Андреева за процесуален представител, като бъдат 

заплатени дължимите такси към съдебен изпълнител и хонорар за 

процесуален представител. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Разни. 

3.1. Писмо с вх. № ФНИ-2759 от г-н Желяз Енев, директор на Дирекция 

„Икономическа политика“ към Министерството на икономиката във връзка с 

разработването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

(ИСИС) 2021-2027 г., е необходимо да се планира финансов ресурс за нейното 

изпълнение от съответните програми с европейско и национално финансиране, 

който да се заложи във финансовия план за периода 2021-2027 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

3.2. Писмо с вх. №ФНИ-2719/25.11.2020 г. от гл. ас. д-р М. Иванова, ръководител на 

не одобрен за финансиране проект с номер КП-06-П РУСИЯ-17 и Писмо с вх. № 

ФНИ-2726/27.11.2020 г. от д-р инж. Йордан Николаев Георгиев, ръководител на 

не одобрен за финансиране проект КП-06-П РУСИЯ- 183. 

Относно: информация относно причината, поради която проект КП-06-П РУСИЯ-17 

и проект КП-06-П РУСИЯ- 183 няма да бъдат финансирани. 

 

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 на 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. 

 

3.3. Писмо с вх. № ФНИ-2756 от доц. д-р Иван Петров Ангелов ръководител на 

проект КП-06-ПРУСИЯ- 106 по „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА 

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО- БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ 2019-2020 г.“, на 

тема: „Ефективност и антитуморни механизми при фото динамична терапия с 

фотосенсибилизатори на базата на бактериохлорини с различни молекулни 

заряди“, 

Институт по Електроника. 

Относно: Ви информирам, че в настоящия момент съм в трудово-правни отношения 

с Института по Електроника на 4 работни часа, тъй като не бе удовлетворена молбата 

ми за преминаване на пълен работен ден. Във връзка с това и поради специфичните 

изиквания на конкурса ръководителя на проект да бъде на пълен работен ден в 

базовата организация, предлагам да бъде разрешен възникналия казус чрез замяна на 

ръководителя на проекта. 

Предлагам за нов ръководител да бъде утвърдена доц. д-р Екатерина Георгиева 

Борисова, член на колектива на проектното предложение. Предлаганото изменение е 

консултирано и съгласувано с руския координатор на проекта. 
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Декларирам, че оставам член на колектива на проекта в качеството си на 

изследовател. 

Приложения: 

1) Заявление на доц. д-р Екатерина Борисова - съгласие за поемане на 

ръководство на проекта; 

2) Предложение от екипа на проекта за изменение на ръководителя на проекта; 

3) Доклад от директора на базовата организация - Институт по Електроника - 

БАН, във връзка със замяната на ръководителя на колектива на проекта. 
 

Решение на ИС: 

Приема по проектно предложение КП-06-П РУСИЯ- 106 от 2020 г. да бъде 

заменен сегашния ръководител доц. д-р Иван Петров Ангелов с доц. д-р 

Екатерина Борисова. 

 

 

3.4. Заповед РД09-3471/27.11.2020 г. от г-н Красимир Вълчев, Министър на 

образованието и науката относно Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на 

Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични 

мерки на територията на Република България и с оглед осигуряване на 

безопасността и здравето на служителите. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

3.5. Потвърждаване на участие в предстоящия конкурс по програма EXPAND II, 

който е свързан с изследвания във връзка с развитието на градската среда, 

озаглавен Urban Transformation Capacities (ENUTC) и е насочен към следните 

теми: 

·       Urban circular economies 

·       Community-based developments and urban innovation ecosystems 

·       Robust and resilient urban infrastructure and built environment. 
 

Решение на ИС: 

Приема ФНИ да участва като финансираща организация в конкурса Urban 

Transformation Capacities (ENUTC) с финансиране на проекти за 

фундаментални научни изследвания с прогнозен бюджет от 600 000 лв. като 

бъдат финансирани до три проекта с максимална сума за финансиране на 

проект 200 000 лв. със срок на изпълнение 2 или 3 години. 

 

3.6. Относно допусната техническа грешка в Протокол на ИС № 42/27.11.2020 г. в 

т.1.1.1. от доклада на ПНЕК по Химически науки в текста и решенията на 

отчета за първия етап от изпълнението на договор КП-06-Н29/11 от 18.12.2018 

г. на тема: „Фталоцианинови фотосенсибилизатори срещу микробната 

резистентност“ с ръководител доц. д-р Ваня Николова Mантарева, Институт по 

органична химия с Център по фитохимия – БАН, като се променят сумите в 

текста и решенията и се зачитат както следва: 

„Неизразходвани средства: 9 868,08 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 131,92 лв.“ 

 И да се зачита следното решение: 

 

Решение на ИС: 
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  „2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-2616 и коригирано финансово становище с 

вх. № ФНИ-2722/26.11.2020, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 131,92 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06- Н29/11 от 2018 г. в размер 

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

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 868,08 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 69 

868,08 лв.“ 

 

 

 

 

Секретар:       Председател:   

    

(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:…………………………………. 

 


