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П Р О Т О К О Л 

№ 22/29.05.2020 Г. 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 29.05.2020 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) 

на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ). 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател 

2. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – Зам. председател 

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

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова 

6. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева 

7. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

9. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

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

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

 

проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева 

 

Секретар: 

д-р Боряна Хаджиева 

 

Отсъстващи: 

Няма 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

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

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

1. Доклади на ПНЕК. 

2. Доклади на ВНЕК. 

3. Обявяване на конкурс във връзка с пандемията. 

4. Доклади на Управителя. 

5. Разни. 
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По т. 1 от дневния ред - Доклади от ПНЕК. 

1.1. Доклад с вх. №94ДД/14 от 26.05.2020 г.от Проф. Дамянка Гетова, председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Медицински науки към Фонд “Научни 

изследвания” относно Разглеждане на доклади от ръководители по договори. 

 

1.1.1. Доклад с вх. № 0903 от 24/02/2020 г. от Гл. ас. д-р Мая Маргаритова Захариева, 

ръководител на проект по договор  ДН03/3 от 2016 г., на тема: „Нови възможности за 

таргетиране на протеин киназа Б и нуклеарен фактор капа Б при кожен Т-клетъчен 

лимфом“, базова организация - Институт по Микробиология „Стефан Ангелов”, БАН 

Относно: Повторно удължение на етап 2 поради забавяне на тръжни процедури.. 

Обосновка: Молба за удължанае на 2 етап на ДН 03/3 с четири месеца, поради по-голямо 

забавяне на тръжните процедури от 2019 г. от първоначално предвиденото, което от своя 

страна доведе до забавяне на доставките на материали и реактиви от февруари до април 

2020 г. Крайният срок за отчитане на втория ни етап с полученото вече удължение с пет 

месеца е 20.12.2020. Следователно, колектива няма да бъде в състояние да изпълни в срок 

експериментите, включващи все още недоставени материали и реактиви, които са 

специфични за проекта и не са налични в лабораторията. Не се налага промяна на 

финансовия план /приложен към заявлението/. Първото удължаване е било с 5 /пет/ месеца 

за втори етап. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Медицински науки приема повторно удължаване на срока 

за отчитане на 2 етап на ДН 03/3 от 2016г. с 4 /четири/ месеца от 20.12.2020 г – до 

20.04.2021 г. В съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 

71 до чл. 75 от ПФНИ. ПНЕК предлага на ИС да приеме удължаването при 

гореизложените условия и да се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема повторно удължаване на срока по договор ДН03/3 от 2016 г. до 20.04.2021 

г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

1.1.2. Доклад с вх. № 94ББ/2 от 06/03/2020 г. от доц. д-р Благой Узунов,  договор  ДН-13/9 

от 15.12.2017 г., на тема: „Цианопрокариоти - нов потенциален рисков фактор за 

злокачествени заболявания в България?“, базова организация - Софийски 

университет "Св. Климент Охридски" 

Относно: Запитване от доц. Д-р Благой Узунов 

Обосновка: Информация от ФНИ за причината да не бъде сключено допълнително 

споразумение за финансиране на втория етап на проекта по договор ДН-13/9 от 15.12.2017 

г. Проектът е с приключил междинен етап към месец юли 2019 г. и с оценка от ФНИ много 

добър. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Медицински науки констатира, че запитването от доц. Д-р 

Благой Узунов по проект ДН-13/9 от 15.12.2017 г. не е в компетенцията на ПНЕК по 

медицински науки, затова се обръща към ИС за становище. 
 

Решение на ИС: 

Отлага решението по доклада защото информацията в писмото на ръководителя не 

е точна- научната оценка на отчета не е приета от ИС. Възлага на ПНЕК по 
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Медицински науки да внесе отново доклада във връзка с научната и финансовата 

оценка на отчета на проект ДН-13/9 от 15.12.2017 г. за първия етап. 

 

1.1.3. Доклад с вх. № 94ХХ/3 от 13/03/2020 г. от Чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн, 

Член на Изпълнителния съвет към ФНИ и ръководител на департамент по 

Инфекциозна микробиология към Институт по микробиология – БАН. 

Относно: Отказ от участие в текущите изброени договори във връзка с членство в ИС на 

ФНИ. 

 ДФНИ-Е02/13 

 ДН 03/3 

 ДН16/12 

 КП-06-Н31/20 

 КП-06-Н37/12 

 ДН 19/4 

 ДН 19/16 

Обосновка: Заявление за отказ от участие на изброените текущи проекти във връзка с 

членство в изпълнителния съвет на ФНИ, съгласно установения и утвърден Правилник на 

ФНИ от министъра на образованието и науката, чл.11, ал. 5, т.7 (Обн. ДВ бр.41 от 

31.05.2016г изм. И доп. Бр.42 от 28.05.2019г. в сила от 28.05.2019) 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Медицински науки приема отказа от участие на проф. 

Найденски по договор ДН 03/3 от 2016г., който касае ПНЕК по Медицински науки. 
 

Решение на ИС:  

Приема отказа от участие в текущи договори на Чл.-кор. двмн Христо М. 

Найденски, във връзка с членството му в изпълнителния съвет на ФНИ, съгласно 

Правилника на ФНИ. 

 

1.1.4. Доклад с вх. № ФНИ - 365 от 20/03/2020 г. от гл. ас. Елина Добрева, договор КП-06-

М23/5 от 19.12.2018 г., на тема: „Ин витро проучване на синергизма или антагонизма 

на нови антибиотични комбинации при мулти- , екстензивно- и пан-резистентни Грам 

отрицателни бактерии" базова организация – Национален център по заразни и 

паразитни болести. 

Относно: Представяне на изискани документи от предходно заседание, за промяна на 

ръководителя на научния колектив.  

Обосновка: След заседание №6 от 21.02.2020 г. на което са били представени 

Уведомление от член на научния колектив за промяна на ръководителя, където са 

приложени : 

1. Заявление от гл.ас.д-р Мартин Недялков Георгиев, дм- ръководител на проекта през 

първата година от изпълнението му; 
2. Заявление от гл.ас. Елина Георгиева Добрева, дб- нов ръководител за втората година 

от изпълнението му; 
3. Заявление от проф. д-р Тодор В.Кантарджиев – директор на базовата организация. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Медицински науки след преглед на поисканите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от 
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ПФНИ, приема ръководството на договор КП-06-М23/5 от 19.12.2018 г. да бъде 

прехвърлено към гл. ас. Елина Добрева. 
 

Решение на ИС:  

Приема ръководството на договор КП-06-М23/5 от 19.12.2018 г. да бъде 

прехвърлено към гл. ас. Елина Добрева, като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

1.1.5. Доклад с вх. № 100121/8 от 10/04/2020 г. от проф. Ирини Дойчинова, дн, 

ръководител на проект по договор  ДН 03/9 от 18.12.2016 г., на тема: „Нови 

инхибитори на ацетилхолинестеразата за лечение на болест на Алцхаймер“, базова 

организация - Медицински университет – София 

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

Обосновка: Моля вторият етап на проекта с вх. № Н03/2 от 05.08.16 г. и тема „Нови 

инхибитори на ацетнлхолинестеразата за лечение на болест на Алцхаймер“, финансиран 

съгласно Договор ДН 03/9 от 18.12.2016 г. и Допълнително споразумение № 1 от 

19.12.2018 г. да бъде удължен с 12 месеца, считано от 1.07.2020 г., промяна във 

финансовия план. Мотивите за това искане са следните: 

В резултат на in silicо анализа, съгласно работната програма па проекта, бяха генерирани 15 

нови съединения - потенциални инхибитори на ацетнлхолинестеразата, чиито синтез беше 

многостъпков, продължителен и отне значително повече време от предвиденото. 

Предстоят in vitro тестове на новосинтезираните съединения, но поради извънредното 

положение, те бяха отложени във времето. Без тези тестове досега получените резултати 

не могат да бъдат публикувани в научно списание с висок импакт фактор. 

Междувременно, от in silico анализа излязоха още десетина перспективни съединения, 

които също ше бъдат синтезирани и тествани. 

Финансовият отчет по Договора към 08.04.2020 г. показва, че научният екип разполага с 

достатъчно средства за следващите 12 месеца, за да довърши предвидените в работната 

програма задачи и да публикува получените резултати. 

 Приложен е: Финансов отчет на втория етап по Договора към 08.04.2020 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Медицински науки приема удължаване на срока с 12 

месеца., до 01.07.2021 г. в съответствие с Вътрешните правила за прилагане на 

процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ. ПНЕК предлага на ИС да приеме 

удължаването при гореизложените условия и да се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:  

Приема удължаване на срока по договор ДН 03/9 от 18.12.2016 г. с 12 месеца, до 

01.07.2021 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

 

1.2. Доклад с вх. №94ДД/15 от 27.05.2020 г.от Проф. Дамянка Гетова, председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Медицински науки към Фонд “Научни 

изследвания” относно припокриване на работни програми по следните договори: ДН 

13/9 от 2017 г., ОПР 03/9 (Проектно предложение № ОПР 03/18); ОПР 06/2 (Проектно 

предложение ОПР 06/1) и КП-06-М21/1 (Проектно предложение М 21/2).  
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Решение на ПНЕК: ПНЕК по Медицински науки предлага да се продължи 

финансирането на проект ДН 13/9 от 2017 г „Цианопрокариоти - нов потенциален рисков 

фактор за злокачествени заболявания в България?“ – има отчетен 1-ви етап с оценка 

Мн.добър. /разгледано в т. 1.1.2/ Решение относно финасиране на проекти КП-06-ОПР-

03-18 – „Алготоксини - нов рисков фактор за качеството на живот и здравето на хората в 

България“ и  КП-06-ОПР-06-2 – „Микроводораслите - скрита заплаха за националната 

сигурност?“ може да се вземе след получаване на отчетите за първи етап и получаване на 

рецензиите направени от едни и същи рецензенти и сравнени с отчета на проект ДН 13/9 

особено по отношение на изпълнение на работната програма и публикациите.  

Младежкият проект КП-06-М-21-1 – „Екстремофилна алгофлора в термоминерални 

извори в Югозападна България: промени в състава, опазване и оценка на нови, застрашени 

и инвазивни видове“, е различен от останалите, тъй като е свързан само с таксономия на 

водораслите, според мнението на ПНЕК по биология.  

Проверката от Комисията по 4-те проекта, назначена със заповед РД01/54 от 21.11.2019 г, е 

установила, че са взети единствено проби от водорасли и по-нататък не е работено по 

проекта. Решение относно финансиране на младежкия проект трябва да се вземе от ПНЕК 

по биология.  
 

Решение на ИС: 

Възлага на ПНЕК да следи за дублиране на дейности и финансиране през целия 

период на договорите и да докладва на ИС, след получаване на отчетите за първия 

етап по изброените договори. 

 

1.2.1. Доклад с вх. № 100122/6 от 15/05/2020 г. от проф. д-р Виолета Йотова, ръководител 

на проект по договор  ДН-13/3 от 14.12.2017 г., на тема: „Сърдечно-съдов и 

метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при пациенти с тип 1 

захарен диабет“, базова организация - Медицински университе - Варна. 

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

2. Преразпределение на средства 

Обосновка: Проектът започна успешно и завърши първия си етап с оценка „много добър” 

от ФНИ. Средствата за Втория етап бяха преведени през 2019 г. и успешно започна 

неговото изпълнение. Проектът е клиничен и е свързан с набиране и изследване на 

участници в активна работеща възраст, които посещават научния център 2 пъти в рамките 

на 1 седмица за вземане на и.в. кръв и множество образни и др. изследвания (изследване на 

гликиране на периферни тъкани, акцелерометрия за физическа активност и др.), които не 

могат да се извършат дистанционно. До 13.03.2020 г. бяха включени общо 128 участници, 

от които 44 след приключване на Първия етап на проекта. Оставаха още 52 участници, 

съответно с тип 1 захарен диабет и контроли. От 13.03.2020 г. страната ни се намира в 

извънредно положение заради разразилата се епидемия от COVID-19, за момента 

минимално до 13.05.2020 г. В тези условия сме прекратили набирането на участници. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Медицински науки приема удължаване на срока за отчитане 

на договор ДН-13/3 от 2017г. с 12 /дванадест/ месеца, които ще влязат в сила след изтичане 

на двата месеца удължаване, отпуснати от ФНИ във връзка с извънредното положение в 
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Република България заради COVID-19, което е в съответствие с Вътрешните правила за 

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

Решение на ИС:  

Изисква от ръководителя да посочи крайна дата за отчитане на проекта. 

 

1.2.2. Доклад с вх. ФНИ-622 от 20/05/2020 г. от проф. д-р Христо Гагов, ръководител на 

проект по договор  КП-06-ОПР-03/18 от 2018 г., на тема: „Алготоксини - нов рисков 

фактор за качеството на живот и здравето на хората в България“, базова организация - 

СУ "Св. Климент Охридски". 

Относно: Промяна на работен колектив. 

Обосновка: Във връзка с доклад №ФНИ-296 от 06.03.2020, разгледан в т.1.7 на Протокол 

7/29.04.2020г. и в изпълнение на задължението ми като ръководител на проект към ФНИ-

МОН Ви уведомявам, че участника в проект по договор КП-Об-ОПР-ОЗ/18 от 19.12.2018 г. 

Стоян Георгиев Войков е с прекратени студентски права към началото на 2020 г. Същият, 

за наше съжаление, се е отказал да бъде студент към Биологическия факултет на СУ и е 

преминал на работа в IT сектора. Като такъв според чл. 45. от Правилника на Фонд 

„Научни изследвания“, в сила от 28.05.2019 г., той не може да остане участник в проекта, 

тъй като не отговаря на някое от условията на чл. 45. (1) на Правилника на ФНИ-МОП. 

Прилагам: Уверение за прекратени студентски права на Стоян Георгиев Войков. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Медицински науки приема промяната в научния колектив 

на КП-06-ОПР-03/18 от 2018 г. както следва: освобождаване на Стоян Георгиев Войков, 

поради прекратяване на студентските му права. 
 

Решение на ИС:  

Приема промяната в работния колектив по договор КП-06-ОПР-03/18 от 2018 г., 

като освобождава от научния колектив Стоян Георгиев Войков. 

 

1.2.3. Доклад с вх. № ФНИ-225 от 25/02/2020 г. от Проф. Милена Иванова-Шиварова, 

дм, ръководител на проект по договор КП-06-Н 23/4 от 2018 г., на тема: 

„Имуномодулиране на раковите заболявания от некласическите HLA молекули – 

MIC “, базова организация: Медицински университет София 

Относно: Представяне на допълнителна информация относно включване на нови 

членове в научния колектив и промяна на работна програма. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Медицински науки приема промяната в научния 

колектив на КП-06-Н 23/4 от 2018 г. както следва: 

Включване на гл. ас. д-р Станислав Йорданов д.м. 

Включване на доц. д-р Велизар Шиваров 
 

Решение на ИС:  

Приема включването на нови членове в научния колектив по договор КП-06-Н 23/4 

от 2018 г., като включва в научния колектив гл. ас. д-р Станислав Йорданов д.м. и 

доц. д-р Велизар Шиваров. 

 

1.2.4. Доклад с вх. № ФНИ-625 от 21/05/2020 г. от доц. Росица Христова, д.м., 

ръководител на проект по договор КП-06-Н 23/3 от 2018 г., на тема: „Оценка 
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влиянието на куркумин върху радиационно индуциран клетъчен отговор“, базова 

организация: Национален центърр по радиобиология и радиационна защита. 

Относно: Промяна на научен колектив. 

Обосновка: Във връзка с изпълнение на Договор № КП-06-Н23/3 между ФНИ и доц. 

Росица Христова, НЦРРЗ, София Ви уведомяваме, че поради отчисление с право на 

защита и прекратяване на редовната докторантура на Надежда Николаева Радованова, 

същата оттегля участието си в научно-изследователския проект. Приложени са :  

 декларация за оттегляне от участие; 

 заповед за отчисление; 

 Подпис от ръководителя на Базовата организация. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Медицински науки приема промяната в научния 

колектив на КП-06-Н 23/3 от 2018 г както следва: 

 Освобождава Надежда Николаева Радованова. 
 

Решение на ИС:  

Приема промяната в научния  колектив по договор КП-06-Н 23/3 от 2018 г., като 

освобождава от научния колектив Надежда Николаева Радованова. 

 

 

1.3. Доклад с вх. №94ММ/37 от 27.05.2020 г.от Проф. Мариела Оджакова председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Биологически науки към Фонд 

“Научни изследвания” относно становище на ПНЕК по Биология относно 

припокриване на работни програми проекти по следните договори: ДН 13/9 от 2017 г., 

ОПР 03/9 (Проектно предложение № ОПР 03/18); ОПР 06/2 (Проектно предложение 

ОПР 06/1) и КП-06-М21/1 (Проектно предложение М 21/2).  

Обосновка: При сравняване на работните програми, особено на проектите OPR 03-9-

ПП ОПР 03-18-2018 и ДН 13-9, правят впечатление почти идентичните работни 

пакети 1, както по същината на предвидени дейности, така и по формалното им 

описание и очаквани резултати. В тази връзка е показателно и участието на едни и 

същи партньорски организации и сходна, макар и допълваща се, методология. Налице 

са и съществени прилики в раздел „Описание на очакваните резултати, свързани с 

нови знания и практическото прилагане или решаване на социални проблеми“, като 

това важи до известна степен за проекти ОПР 06-2-ПП и ОПР 06-1-2018. Наблюдават 

се и множество стилови и изразни заемки. Част от заключенията на колегите от ПНЕК 

по медицина са в унисон с изложените по-горе констатации.  

 В резюме, въпреки наличието на някои смущаващи обстоятелства, ако се 

ръководим главно от текущия статут на проектите, тоест наличието на междинен 

отчет само за проекта, стартирал през 2017, и без информация за основните резултати, 

получени при другите проекти и съответните им публикации, считаме, че 

формирането на крайно решение относно статута на 4-те проекта в момента крие 

рискове за неговата обективност.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Биологически науки предлага:  

- Да се продължи финансирането на проект ДН 13/9 от 2017 г. „Цианопрокариоти - нов 

потенциален рисков фактор за злокачествени заболявания в България?“ – има отчетен 1-ви 

етап с оценка Мн.добър 
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- Решението относно финасиране на проекти КП-06-ОПР-03-18 „Алготоксини - нов рисков 

фактор за качеството на живот и здравето на хората в България” и  КП-06-ОПР-06-2 – 

„Микроводораслите - скрита  заплаха за националната сигурност?” може да се вземе след 

получаване на отчетите и рецензиите, направени от едни и същи рецензенти и сравнени с 

отчета на проект ДН 13/9, особено по отношение на изпълнение на работната програма и 

публикациите.  

- Младежкият проект КП-06-М-21-1 „Екстремофилна алгофлора в термоминерални извори 

в Югозападна България: промени в състава, опазване и оценка на нови, застрашени и 

инвазивни видове” по същество е различен от останалите, тъй като е свързан само с 

таксономия на водораслите. Проверката от ПНЕК по медицина е установила обаче, че не е 

работено по проекта. В ПНЕК по биология не са постъпвали доклади от ръководителя на 

проекта за проблеми при изпълнението му или удължаване на срока. Предвид 

завършването на проекта до края на годината, решението относно изпълнението на 

проекта и изразходваните средства, може да бъде взето след крайния отчет и оценката на 

рецензентите.  
 

Решение на ИС: 

Решението във връзка с продължаване на договор ДН-13/9 от 15.12.2017 г. е взето в 

т. 1.1.2. 

 

1.3.1. Доклад с вх. № ФНИ-213 от 21/02/2020 г. от доц. д-р Благой Узунов, ръководител на 

проект КП06-ОПР06/2 от 18.12.2018г., на тема: „Микроводораслите - скрита  заплаха 

за националната сигурност?“, базова организация - СУ "Св. Климент Охридски" 

Относно: Предоставена допълнителна информация изискана от ИС, Протокол № 9 от 

13/12/2019 г. 

Обосновка: В отговор на писмо на г-жа Людмила Сотирова - секретар на ПНЕК по 

Биологически и Медицински науки от 13.02.2020 г. относно представяне на документи за 

забавянето на обществени поръчки прилагам копие на писмо (оригиналът ще бъде 

приложен към отчета на проекта) от фирмата изпълнител на обществена поръчка за 

закупуване на лабораторно и медицинско оборудване - Биопласт ЕООД. Поради посочени 

в писмото причини и към днешна дата сме възпрепятствани да реализираме поръчки към 

тази фирма. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Биологически науки приема представената информация изискана в Протокол № 

9 на ИС от 13.12.2019 г. и предлага удължаване срока на проекта с 6 /шест/ месеца до 

18.01.2021г.  
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на проект КП06-ОПР06/2 от 18.12.2018 г. с 6 /шест/ 

месеца, до 18.01.2021 г.  

 

1.3.2. Доклад с вх. №0903/31 от 11/03/2020 г. от доц. д-р Галина Радева, ръководител 

на проект ДН-11/4 от 14.12.2017 г., на тема: „Микробиомът на почвата като 

индикатор за биоразнообразие и еволюция на микробни съобщества при трайно 

замърсяване с тежки метали”, базова организация - Институт по молекулярна 

биология, БАН 
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Относно: Промяна на научен колектив. 

Обосновка:  Като ръководител на базовата организация за изпълнението на 

ДН11/4/2017 г. Ви уведомявам, че във връзка с изпълнението на етап 2 са предложени 

следните промени в научния колектив: 

- Освобождаване от научния екип на Магдалена Христова Николова-студент-СУ „Св. 

Кл. Охридски“, Биологически факултет. 

- Включване в научния колектив на Даниел Палов-биолог, ИМБ-БАН и Радина 

Николова-студент -СУ „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет. 

Към отчета за етап 1 са приложени всички необходими документи, съгласно чл.11. 

ал.1 от Вътрешни правила за прилагане на процедурите по чл.71 до чл.75 от ПФНИ, 

приети от ИС, Протокол 10 от 24.01.2020 г. 

Решение ПНЕК:  

ПНЕК по Биологически науки приема промяната в научния колектив на ДН-11/4 от 

2017 г. както следва: 

 Освобождаване на Магдалена Николова - студент-СУ „Св. Кл. Охридски“; 

 Включване на Даниел Палов-биолог, ИМБ-БАН; 

 Включване на Радина Николова-студент -СУ „Св. Кл. Охридски“. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяната в колектива на проект ДН-11/4 от 14.12.2017 г., като 

освобождава Магдалена Христова Николова и включва в научния колектив Даниел 

Палов- биолог и Радина Николова – студент. 

 

 

1.4. Доклад с вх. №80/306 от 27.05.2020 г. от Олга Рахнева, секретар на ПНЕК по 

Медицински и Биологически науки към Фонд “Научни изследвания” относно 

изпълнението и поемане на ангажименти към ФНИ от ръководителя на договор ДФНИ-

Т02/14 от 2014 г., който не е предаден и заведен в деловодството на Фонда. Ръководителят 

на проекта не е представил входящ номер на отчета. Приложена е кореспонденция на 

проф. Шивачев-ръководител на проекта, с Людмила Сотирова – предишен секретар на 

комисиите по Медицина и Биология. 
 

Решение на ИС: 

1. Възлага на управителя да изпрати писмо до ръководителя, в което да изиска в 

срок до 5 работни дни, считано от получаване на уведомително писмо да 

предостави в деловодството на ФНИ научен и финансов отчет за втория и 

окончателен етап на договор ДФНИ-Т02/14 от 2014 г, както и финансов одит.  

2. Уведомява ръководителя, че на основание на чл.26, ал.2 от Договора за 

финансиране при забавяне на отчетна документация от страна на бенефициентите 

за срока на забавата се дължи неустойка върху сумата за съответния период в 

размер на законната лихва върху цялата сума за периода на забавата, но не повече 

от 5 %. Сумата за неустойката за забавяне на отчетната документация за втория 

етап на договора в размер на 5 754.15 лв. следва да бъде заплатена по банкова 

сметка на ФНИ в срок от 5 работни дни, считано от получаване на 

уведомителното писмо. 
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1.5. Доклад с вх. №80/308 от 27.05.2020 г.от Олга Рахнева, секретар ПНЕК по 

Медицински и Биологически науки към Фонд “Научни изследвания” относно договор 

ДН 11/8 от 15.12.2017 г. с период за изпълнение на първи етап 15.12.2017 – 15.12.2019 г., и 

срок за отчитане 15.01.2020 г., който е заведен в деловодството на Фонда на 13.05.2020 г. 

Ръководителят на проекта – проф. Валя Василева обоснова закъснението с усложнената 

обстановка в страната предвид COVID-19. 
 

Решение на ИС: 

Възлага да бъде наложена санкция съгласно чл. 23, ал.2 от сключения договор ДН 

11/8 от 15.12.2017 г. Сумата за неустойката за забавяне на отчетната документация 

за първия етап на договора в размер на 2 000.36 лв. следва да бъде заплатена по 

банкова сметка на ФНИ в срок от 5 работни дни, считано от получаване на 

уведомителното писмо. 

 

1.6. Доклад с вх. №80/307 от 27.05.2020 г. от Олга Рахнева, секретар ПНЕК по 

Медицински и Биологически науки към Фонд “Научни изследвания” относно договор 

ДО 02-ТК-176 от 2008 г. Приложени са свързаните преписки по договор ДО 02-ТК-176 от 

2008г. постъпили и заведени с вх. номера в деловодството на Фонда. 
 

Решение на ИС: 

Насочва доклада към ПНЕК, който да изготви доклад по случая и го представи на 

следващото заседание на ИС. 

 

1.7. Доклад с вх. №94ВВ/19 от 26.05.2020 г. от проф. д-р инж. Весела Кънчева – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по двустранно 

сътрудничество към Фонд “Научни изследвания” относно заседание на ПНЕК по 

двустранно сътрудничество от 29.04.2020 г. 

 

1.7.1. Писмо с вх. № 0903/33 от 12.03.2020 г. от проф. Атанас Иванов Павлов, ръководител 

на договор ДНТС/Германия 02/5 от 13.05.2010 г., Институт по микробиология 

„Стефан Ангелов“ – БАН. 

Относно:  

 Възстановяване на сумата от 6 386.17 лв. по сметката на Института по 

микробиология – БАН. 

 Разтрогване на договора по взаимно съгласие. 

Обосновка: През 2011 г. е отчетен първия етап на договора и отчетът е оценен с отлична 

оценка. Финансиране за втория етап не е последвало. През 2015 г. с писмо 0903/41 от 

12.09.2015 г., тогавашният управител на Фонда – Геновева Жечева е изискала от 

ръководителя деклариране на готовност да се продължи с втория етап на договора. 

Проектът е бил отчетен успешно пред немската администрация (DAAD) през 2012 г. Към 

писмото е приложена декларация от немския партньор за извършените плащания и 

липсата на претенции от тяхна страна. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК подкрепя искането на ръководителя на договора. 

2. Предлага договорът да бъде приключен. 
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Решение на ИС: 

Насочва отчета по договор ДНТС/Германия 02/5 от 13.05.2010 г. към финансов 

одит, след което ИС ще вземе окончателно решение. Да бъде направена проверка по 

условията на конкурса и текста на договора във връзка с искането. 

 

1.7.2. Доклад с вх. № 0904/6 от 17.02.2020 от проф. д-р Светлана Петкова Мишева, 

ръководител на договор ДНТС Словакия 01/4 от 29.09.2016 г. на тема: „Оценка на 

реакцията към засушаване и азотен дефицит на базата на изучаване връзката между 

фотосинтеза и азотен обмен на сортове обикновена пшеница от българска и словашка 

селекци“, Институт по физиология на растенията и генетика – БАН. 

Относно: За разрешение неизразходваната сума от 3 283.53 лв. по перо „Визити на 

словашки учени в България“  да бъде използвана за визити (квартирни и дневни) на трима 

български учени в Словакия, съгласно решение на ИС на ФНИ по подобен казус 

(Протокол 5 от 30.10.2015 г.). Исканата сума не надвишава остатъка от предвидената сума 

по това перо. 

Обосновка: Поради приключване на договора от словашка страна на 31.12.2018 г., вече 

няма финансиране за командировки на български участници.  

Към доклада са приложени копие от обобщен финансов отчет за I етап, копие от 

финансовия план за II етап към Анекса на договора, актуализиран финансов план към 

настоящия момент с финансова обосновка. 

Решение на ПНЕК: Съгласно решение на ИС на ФНИ (Протокол 5 от 30.10.2015г, т.7.),  

ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор ДНТС/Словакия 01/4 от 29.09.2016 

г., за пренасочване на 3 283.53 лв. за осъществяване на визити на трима български учени в 

Словакия. 
 

Решение на ИС: 

Изисква от ПНЕК да се провери статута на договора от Словашка страна, тъй като 

вече е приключил и също така информация, дали срокът на договора от Българска 

страна е удължаван и кога приключва. 

 

1.7.3. Заявление с вх. № 0905/7 от 20.03.2020 от проф. д-р Алексей Бендерев, ръководител 

на договор ДНТС/Австрия 01/13 от 05.10.2017 г., на тема: „Отлагане на минерали и 

корозия в хидрогеотермални станции и сондажи в Австрия и България – сравнение“, 

Геологически институт – БАН. 

Относно: Да бъдат признати средствата за такси правоучастие, закупени самолетни и 

влакови билети за участие в конференции, които ще се проведат след изтичането на срока 

на договора. 

Обосновка: На 04.04.2020 г., след шестмесечно удължение, изтича срока за изпълнение на 

настоящия договор. Колектива е щял да участва в два големи международни научни 

форума, но за съжаление във връзка с пандемията на COVID-19, те са отложени във 

времето. Новите периоди за провеждане на мероприятията са след завършване на срока на 

настоящия договор. 
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Решение на ПНЕК: Съгласно Правилника на ФНИ, всички разходи трябва да бъдат 

направени преди изтичането на крайния срок на договора. ПНЕК предлага на колектива да 

подаде искане за удължаване на договора, ако има право. 
 

Решение на ИС: 

Уведомява ръководителя, че е необходимо да посочи в доклада си за новото 

удължаване до 04.12.2020 г., след което трябва да се сключи допълнително 

споразумение. 

 

1.7.4. Писмо с вх. № ФНИ-99 от 22.01.2020 г. от проф. Людмил Дренчев, директор на 

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

аеродинамика – БАН.  

Относно:  

 Начина на участие на акад. Стефан Воденичаров в договори № КП-06-Русия/22 от 

28.09.2019 г. на тема: „Нови технологии за безрушителен контрол на композитни 

материали, използвани в авиокосмическата индустрия“ и договор № КП-06-

Русия/23 от 28.09.2019 г. на тема: „Изследване на амплитутно-честотните 

характеристики на сеизмичните сигнали, създавани от повърхностни източници“. 

 Вътрешно преразпределение на финансовите средства по двата проекта. 

Обосновка: Приложени са декларации от акад. Стефан Воденичаров, който е член на 

колектива по двата горепосочени договора, който ни уведомява, че ще работи по тях, без 

да получава предвиденото за това месечно заплащане. В тази връзка се иска разрешение да 

се извърши вътрешно преразпределение на финансовите средства по двата проекта, в 

частта „Разходи за персонал“ между членовете на екипите, по решение на ръководителите 

на проектите. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя начина на участие на акад. Воденичаров в договори 

КП-06-Русия/22 от 28.09.2019 г. и КП-06-Русия/23 от 28.09.2019 г., без получаване на 

възнаграждение. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема участие на акад. Воденичаров в договори КП-06-Русия/22 от 28.09.2019 

г. и КП-06-Русия/23 от 28.09.2019 г., без получаване на възнаграждение. 

2. Необходимо е ръководителите на двата договора да подадат доклади, във връзка 

с искането за преразпределение на финансовите средства по тях. 

 

1.7.5. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-216 от 24.02.2020 г. от проф. д-р Иван Ганчев 

Иванов, ръководител на договор КП-06-ИП-Китай/1 от 2019 г. на тема: 

„Разработване на многосервизна облачнобазирана IoT оперативна платформа с общо 

предназначение (EMULSION)“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

Относно: Промяна на списъка на колектива по договора. 

Обосновка: Поради отчислението от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски като 

докторант с право на защита на един от членовете на колектива - Желян Гуглев се налага 

заменянето му с нов, а именно хоноруван асистент Лазар Пендов, който не притежава 

научна степен.  

Приложени са декларации – писмени съгласия на напускащия и предложения нов член, 

както и актуализиран списък на научния колектив. 
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Решение на ПНЕК: ПНЕК приема направената промяна в колектива на договор КП-06-

ИП-Китай/1 от 2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяна в научния колектив, като освобождава Желян Гуглев и включва ас. 

Лазар Пендов в екипа на договор КП-06-ИП-Китай/1 от 2019 г. 

  

1.7.6. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-222 от 25.02.2020 от доц. д-р Иванка Станкова, 

ръководител на договор КП-06-Русия/7 от 27.09.2019 на тема: „Оптимизиране на 

разтворимостта и мембранната пропускливост на нови аминоадамантановите 

производни - път за създаване и изследване на бионалични лекарства“, Югозападен 

университет „Неофит Рилски“. 

Относно: Отпадане на двама студенти от колектива на проекта и включване на един нов 

участник – също студент. 

Обосновка: Двамата студенти – Антонио Ризаков и Петьо Ризаков – студенти ОКС 

„бакалавър“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“ отпадат от колектива поради завършване на 

образованието си и ще бъдат заменени от Анна-Мария Христова, студент ОКС 

„бакалавър“, ЮЗУ „Неофит Рилски“. Приложена е декларация-съгласие от членовете на 

колектива по договора за направените промени. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема направената промяна в колектива по договор КП-06-

Русия/7 от 27.09.2019. 
 

Решение на ИС: 

Приема направената промяна в колектива по договор КП-06-Русия/7 от 27.09.2019 

г., като освобождава Антонио Ризаков и Петьо Ризаков и включва в научния 

колектив Анна-Мария Христова – студент. 

 

1.7.7. Доклад с вх. № ФНИ-243 от 28.02.2020 от гл.ас. д-р Кирил Мишев, ръководител на 

договор КП-06-Индия-9 от 07.08.2019 на тема: „Изследване на механизмите на 

адаптация на български сортове домати към фосфатен недостиг“, Институт по 

физиология на растенията и генетика – БАН. 

Относно:  

 предстоящо посещение на учени от Университета на Хайдерабад, Индия, в ИФРГ – 

БАН, във връзка с изпълнението на задачите по договора, като единият е 

докторант, но не е член на колектива; 

 удължаване на срока на договора с шест месеца – до 07.02.2022 г. 

Обосновка:  

 Съгласно работната програма за 2020 г. са планирани две научни посещения на 

изследователи от Университет на Хайдерабад, Индия в ИФРГ – БАН. Първият 

гостуващ учен ще бъде ръководителят на проекта от индийска страна гл. ас. д-р Рахул 

Кумар. Д-р Кумар предлага втори гостуващ учен да бъде неговия докторант Раджат 

Сривастава, който не е член на колектива. В писмена кореспонденция с официален 

представител на Департамента по наука и технологии към Министерството по науката 

и технологиите на Република Индия, д-р Кумар е направил запитване дали 

посещението на докторанта ще е в съответствие с правилата по изпълнението на 

двустранния проект. В отговор е получил писмено потвърждение, че Департамента 
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поощрява едно научно посещение на година от млади изследователи, вкл. докторанти. 

Приложена е кореспонденцията, както и декларация-съгласие от членовете на 

колектива за включването на Раджат Сривастава в изпълнението на проекта. 

 Удължаването се налага, с цел синхронизирането на двата колектива, поради това, че 

подписването и финансирането на договора на индийските партньори се е случило чак 

в края на 2019 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя научното посещение на докторанта в България, както 

и исканото удължаване на срока на договор КП-06-Индия-9 от 07.08.2019 с шест месеца – 

до 07.02.2022 г. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема исканото удължаване на договор КП-06-Индия-9 от 07.08.2019 г. с шест 

месеца – до 07.02.2022 г. Договорът е сключен за период от 24 месеца и изтича на 

07.08.2021 + 6 месеца – 07.02.2022 г. 

2.  Уведомява ръководителя на българския колектив, че по отношение на докторанта 

Раджат Сривастава е необходимо да бъде внесен отделен доклад за включването му 

в колектива, след което ще може да осъществи научната визита в България. 

 

1.7.8. Доклад с вх. № ФНИ-254 от 04.03.2020 от проф. дфн Петър Петров, ръководител на 

договор КП 06-ДО 02/1 от 2019 г. (програма ERA-NET), Институт по електроника – 

БАН. 

Относно: Промяна в колектива на договора. 

Обосновка: Постъпило е заявление от инж. Чавдар Георгиев за напускане на колектива на 

проекта по здравословни причини, считано от 01.03.2020 г., както и заявление от мат. 

Христо Иванов за включването му в колектива на негово място. 

Приложено е съгласие на останалите членове на колектива с направените промени, както и 

актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема промяната в колектива на договор КП 06-ДО 02/1 от 

2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяната в колектива на договор КП 06-ДО 02/1 от 2019 г., като 

освобождава инж. Чавдар Георгиев и включва в научния колектив мат. Хисто 

Иванов, считано от датата на решението на ИС. 

 

1.7.9. Доклад с вх. № ФНИ-255 от 04.05.2020 от проф. д-р инж. Иван Миленов, 

ръководител на договор КП-06-Русия/20 от 28.09.2019 на тема: „Моделиране и 

разработване на сензори за положение, основани на мултиферитни слоисти 

структури“, ВТУ „Тодор Каблешков“. 

Относно: Добавяне на участник в научния колектив. 

Обосновка: Да бъде добавен инж. Пенко Божков, считано от 01.04.2020 г., защото той е 

участвал в общи публикации и разработки по темата на проекта. До този момент е бил 

привлечен единствено като външен изпълнител. 

Приложена е декларация-съгласие от останалите членове на колектива, заявление от новия 

участник, както и негова научна биография. 
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Решение на ПНЕК: ПНЕК приема промяната в колектива на договор КП-06-Русия/20 от 

28.09.2019. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяната в колектива на договор КП-06-Русия/20 от 28.09.2019, като 

включва инж. Пенко Божков в научния колектив, считано от датата с решението на 

ИС. 

 

1.7.10. Доклад с вх. № ФНИ-287 от 06.03.2020 от доц. Милена Мурджева-Андонова, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/21 от 16.12.2020 на тема: „In vitro 3D total 

cell guidance and fitness“, Институт по биология и имунология на размножаването – 

БАН. 

Относно: Промяна на научния колектив на проекта. 

Обосновка: Проект КП-06-КОСТ/21 е продължение, или 2-ри етап на проект ДКОСТ 

01/18, и двата са съфинансирани по COST ACTION СА 16119 CellFit. Доц. Елена 

Кистанова е била член на колектива на първия проект, но като член на ПНЕК на ФНИ, не е 

била включена във втория. Съгласно промените в Правилника на ФНИ в сила от м. май 

2019 г., забраната за членове на ПНЕК да участват в проекти към ФНИ е отменена. 

Завръщането на доц. Е. Кистанова е в интерес на изпълнението на проекта. 

Приложен е първоначалния и актуализирания списък на колектива, съгласие за участие в 

колектива по договора, научна биография и декларация за обработка на лични данни на 

доц. Елена Кистанова. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема промяната в колектива на договор КП-06-КОСТ/21 от 

16.12.2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяната в колектива на договор КП-06-КОСТ/21 от 16.12.2019 г., като 

включва доц. Елена Кистанова в научния колектив.  

 

1.7.11. Доклад с вх. № ФНИ-288 от 06.03.2020 от доц. Цветелина Орешкова, ръководител 

на проект  КП-06-КОСТ/6 от 18.06.2019 г. на тема: „CliniMARK Good biomarker 

practice to increase the number of clinically validated biomarkers“, Институт по 

биология и имунология на размножаването – БАН. 

Относно: Промяна на научния колектив на проекта. 

Обосновка: Един член от колектива – студент-дипломант Габриела Димитрова, е в 

невъзможност да работи по проекта, поради ограничено време. Предлага се на нейно място 

да бъдат включени двама завършващи студенти магистри под 35 г. – Йоана Димитрова и 

Георги Бояджиев от Биологическия факултет на Софийския университет. Това ще даде 

възможност за обогатяване на практическия им опит и на тяхното кариерно развитие. 

Приложени са първоначалния и актуализирания списък на колектива, с включени 

подписите на новите участници, както и декларация за отказа на дипломант Габриела 

Димитрова да работи по проекта.   

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема промяната в колектива на договор КП-06-КОСТ/6 от 

18.06.2019 г.   
 

Решение на ИС: 
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Приема промяната в колектива на договор КП-06-КОСТ/6 от 18.06.2019 г., като 

освобождава дипломант Габриела Димитрова и включва в научния колектив Йоана 

Димитрова и Георги Бояджиев – студенти. 

 

1.7.12. Доклад с вх. № ФНИ-362 от 20.03.2020 г. от доц. д-р Александра Багашева, 

ръководител на договор КП-06-МНФ-39 от 16.12.2019, за провеждане на 

международна научна конференция „Фигуративно мислене и език. 5“, СУ „Св. 

Климент Охридски“. 

Относно: Отлагане на планираната в периода 23-25.04.2020 г. конференция за 29-

31.10.2020 г. 

Обосновка: Във връзка с възникналата пандемия от COVID-19, по настояване на 

постоянния организационен комитет и Заповед на ректора на СУ «Св. Климент 

Охридски», се е наложила промяна на датите на конференцията. Участниците са надлежно 

уведомени и от 129 участника, само 4 нямат възможност да препланират участието си за 

посочените нови дати на събитието (29-31.10.2020 г.). 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема молбата на ръководителя на договор  КП-06-МНФ-39 

от 16.12.2019 и предлага заплануваните международни форуми да бъдат реализирани не 

по-късно от м. юни 2021.  
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи със 6 месеца срокът на договор КП-06-МНФ-39 от 16.12.2019 

г., поради промяна на датите на форума, съответно от 23-25.04.2020 г. на 29-

31.10.2020 г.  

Дата на стартиране на договора – 16.12.2019 г.;  

Крайна дата за приключване на договора – до един месец след приключване на 

международния научен форум, който ще се проведе в периода 29 - 31.10.2020 г. – до 

30.11.2020 г. Необходимо е да се сключи Допълнително споразумение. 

 

1.7.13. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-381 от 20.03.2020 от доц. д-р Росица 

Величкова, ръководител на договор КП-06-МНФ/40 от 16.12.2019 г., за 

провеждане на международна научна конференция „6th International Symposium on 

Enviromental friendly energies and applications“ EFEA 2020, Технически университет 

– София. 

Относно: Отлагане на планираната в периода 24-26.06.2020 г. конференция за 24-

26.09.2020 г. 

Обосновка: Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и Европа научния и 

организационния комитет на ЕФЕА 2020 е взел решение да премести датите на 

конференцията. Всички лектори са уведомени и са потвърдили участие за новите дати на 

конференцията. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема молбата на ръководителя на договор  КП-06-МНФ-40 

от 16.12.2019 и предлага заплануваните международни форуми да бъдат реализирани не 

по-късно от м. юни 2021.  
 

Решение на ИС: 
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Приема да се удължи с 3 месеца срокът на договор КП-06-МНФ-40 от 16.12.2019 

г., поради промяна на датите на форума, съответно от 24-26.06.2020 г. на 24-

26.09.2020 г.  

Дата на стартиране на договора – 16.12.2019 г.;  

Крайна дата за приключване на договора – до един месец след приключване на 

международния научен форум, който ще се проведе в периода 24 - 26.09.2020 г. – до 

26.10.2020 г. Необходимо е да се сключи Допълнително споразумение. 

 

1.7.14. Доклад с вх. № ФНИ-391 от 30.03.2020 от доц. д-р Любомир Николов, ръководител 

на договор КП-06-МНФ/45 от 2019 г. за провеждане на научен симпозиум „Тънки 

течни филми – основи и приложения“, Институт по физикохимия – БАН. 

Относно: Удължаване срока за изпълнението на договора до края на 2020 г. 

Обосновка: Епидемиологичната обстановка и динамика налагат промяна на първоначално 

плануваните дати за провеждането на форуми (28.-30.05.2020). Избора на нови дати ще 

зависи до голяма степен от възможностите на чуждестранните лектори, за което ще ни 

уведомят допълнително. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК предлага заплануваните международни форуми да бъдат 

реализирани не по-късно от м. юни 2021. След насрочване на датите на конференцията 

ръководителят на проекта да изпрати до ФНИ уведомително писмо. 
 

Решение на ИС: 

Изисква от ръководителя да посочи конкретна дата на конференцията в 

уведомително писмо, след което ще бъде сключено допълнително споразумение с 

конкретни дати. 

 

1.7.15. Молба с вх. № ФНИ/417 от 07.04.2020 от проф. дфн Баян Райханова, ръководител 

на договор КП-06-МНФ/38 от 16.12.2019 г. за съфинансиране на международен 

научен форум на тема „Арабска бежанска литература: нова поетика и перспективи“. 

14-та конференция на Европейската асоциация по съвременна арабска литература“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнението на договора, поради промяна на 

първоначално плануваните дати за провеждането на форума. Вместо на 25-29 май 2020 г., 

конференцията ще бъде проведена в периода 1-5 юни 2021 г. 

Обосновка: Промяната се налага във връзка с пандемията от COVID-19. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема молбата на ръководителя на договор  КП-06-МНФ-38 

от 16.12.2019 и предлага заплануваните международни форуми да бъдат реализирани не 

по-късно от м. юни 2021.  
 

Решение на ИС: 

1. Изисква да се изпрати ново проектно предложение до ВНЕК по КОСТ и 

международни научни форуми за провеждането на форума. 

2. Определя срок за представяне на проектното предложение - до края на юли 2020 

г. с новите дати и условия. При условие, че бъде одобрено предложението, няма да 

бъде изискано възстановяване на средствата. 
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1.7.16. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-1048 от 05.11.2019 г. от проф. д-р Христина 

Кутинкова, ръководител на договор КП-06-ДО 02/1 от 07.12.2018 г. на тема: 

„Динамично затревено мулчиране и използване на рециклираните подобрения за 

увеличаване на биоразнообразието, пластичността и устойчивостта на интензивните 

овощни градини и лозя“, Институт по овощарство – Пловдив, ССА. 

Относно: закупуване на спектрофотометър (модел S 200Vis 32001100mm) на стойност 

4920 лв. от перо «Разходи за оборудване», вместо закупуване на плануваната във 

финансовия план фреза с отклоняваща секция.  

Обосновка: Експериментите по проекта се извършват в частна овощна градина. 

Собственикът на градината има фреза и не е необходимо да се закупува такава. 

ПНЕК разгледа доклада на заседанието си от 09.12.2019 г. (Протокол 4) и изиска от 

ръководителя на договора план-сметка относно закупуването на спектрофотометъра. 

Същата беше представена на 24.02.2020 г. и разгледана на заседанието на ПНЕК на 

29.04.2020 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя закупуването на необходимата апаратура по договор 

КП-06-ДО 02/1 от 07.12.2018 г. 
 

Решение на ИС: 

Дава съгласие за закупуване на спектрофотометър въз основа на обосновката.  

 

1.7.17. Писмо с вх. № 100101-37 от 11.03.2020 от проф. Красимира Алексова, ръководител 

на договор ДНТС/Русия 02/2 от 14.06.2018 г. на тема: „Еволюция на граматическия 

строеж на българския и руския език в съпоставителен план: корпусен анализ и 

формални граматики“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 6 месеца – до 14.12.2020 г. и промяна в срока 

на предвидената командировка до Русия, вместо през март 2020 г да бъде през м. ноември 

2020 г. 

Обосновка:  Промяната се налага във връзка с възникналата пандемия от COVID-19 и 

невъзможността срещата на научния екип в Санктпетербургския  университет да се 

проведе през м. март, а е отложена за м. ноември 2020 г. 

Има се уверението, че платените самолетните билети ще бъдат презаверени при същите 

финансови параметри за периода 23.-27.11.2020 г. Иска се още, така направените разходи 

за визи, застраховки и такси правоучастие в Державинските четения за периода 18-

22.03.2020 г. на петимата български участници по проекта да бъдат одобрени като част от 

изпълнението на проекта, макар, че пътуването няма да се реализира през март. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор ДНТС/Русия 02/2 

от 14.06.2018 г. за удължаване срока на договора с 6 месеца – до 14.12.2020 г. и за промяна 

на срока за провеждане на командировката в Русия, за което има съгласие на партньора. 

(Разглеждането е в съответствие с пренасочването на доклада от ИС с Протокол 14 от 

27.03.2020 г. към ПНЕК). 
 

Решение на ИС: 

1. Приема удължаване срока на договор ДНТС/Русия 02/2 от 14.06.2018 г. с 6 

месеца – до 14.12.2020 г., а отчитайки и двата месеца, които се получават 
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служебно, съгласно решението на ИС с Протокол 12 от 16.03.2020 год., 

крайният срок на договора се удължава до 14.02.2021 г. 

2. Приема промяната в срока на предвидената командировка до Русия, вместо през 

март 2020 г да бъде през м. ноември 2020 г., за което има съгласие на партньора. 

 

1.7.18. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/5 от 14.12.2018 г, 

ръководител доц. Петя Копринкова-Христова, Институт по информационни и 

комуникационни технологии-БАН за провеждане на международна научна 

конференция 2019 IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent 

SysTems and Applications (INISTA 2019). 

Преведени средства: 8 938 лв.  

Неизразходвани средства: 803 лв. 

Място на провеждане:  Конференцията е проведена в София  

Период на провеждане: 2 до 4 септември 2019 г. 

Продължителност на научната програма: повече от 3 дни  

Заключение: Предлага се отчетът да бъде приет - свързан със значимостта на 

Конференцията, за свършената работа по доброто протичане и за реалния й международен 

характер с изявено международно участие и ниво и участие на млади учени. Целите, за 

които е изразходвана финансовата подкрепа от Фонда по същество са оправдани. 

Финансовата подкрепа на Фонда най-общо е отразена. Считам за препоръка при бъдеща 

подкрепа,  това участие на Фонда да бъде по-разширено и засилено представено. Макар и 

със сравнително скромни средства, то е съществена помощ, която заслужава това. 

Решение на ПНЕК:  

Въз основа на полученото положително становище, ПНЕК приема окончателния отчет по 

договор КП-06-МНФ/5 от 14.12.2018 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/5 от 14.12.2018 г. и насочва 

към финансов одит.  

 

1.7.19. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/6 от 14.12.2018 г, 

ръководител чл. кор Христо Найденски, Институт по микробиология-БАН за 

провеждане на 6та международна научна конференция със сесия за млади учени на 

тема „Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС2019)“. 

  Преведени средства: 9 000 лв. 

  Неизразходвани средства: 2458.25 лв. 

  Място на провеждане:  гр. Бургас 

  Период на провеждане: от 5 до 7 юни 2019 г. 

  Продължителност на научната програма: три или повече дни (програма не по-къса от 

20 работни часа) 

Заключение: Шестата международна научна конференция със сесия за млади учени на 

тема „Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС2019)“  е проведена 

на много високо ниво. Освен научната сесия за редовните участници е проведена 

младежка научна школа. Изключително интересна идея е провеждането на открит урок за 
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учениците от горния гимназиален  курс, както и организирането на наблюдение на 

нощното небе. Има направени снимки от конференцията. Има връзка с интернет 

страницата на мероприятието.  

Предлага се отчетът да бъде приет, за свършената работа и спазване на всички изисквания 

на ФНИ за провеждането.  

Решение на ПНЕК:  

Въз основа на полученото положително становище, ПНЕК приема окончателния отчет по 

договор КП-06-МНФ/6 от 14.12.2018 г.  
 

Обсъждането по т. 1.7.19 беше проведено в отсъствие на чл. кор. проф. Найденски. 
 

Решение на ИС: 

Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/6 от 14.12.2018 г. и насочва 

към финансов одит. 

 

1.7.20. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/8 от 19.06.2019 г, 

ръководител проф. Галя Ангелова, Институт по информационни и комуникационни 

технологии-БАН, за провеждане на международен научен форум на тема “Recent 

Advances in Natural Language Processing 2019 – Съвременни достижения в 

обработката на естествен език 2019” (RANLP 2019). 

Преведени средства: 9 000 лв. 

Неизразходвани средства: 391.50 лв. 

Място на провеждане:  Варна, България , в хотел „Черно Море“ 

Период на провеждане: 29 август - 4 септември 2019 г. 

Продължителност на научната програма: повече от 3 дни (програма не по-къса от 20 

работни часа). 

Заключение: Предлага се отчетът да бъде приет - свързан със значимостта на 

конференцията, за свършената работа по доброто й протичане и за реалния й 

международен характер със силно  изявено международно участие,  високо научно ниво и 

съществено участие на млади учени. Целите за които е изразходвана финансовата 

подкрепа от Фонда са оправдани по най-добрия начин. Финансовата подкрепа на Фонда е 

най-коректно отразена.  

Решение на ПНЕК:  

Въз основа на полученото положително становище, ПНЕК приема окончателния отчет по 

договор КП-06-МНФ/8 от 19.06.2019 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема техническия отчет на договор КП-06-МНФ/8  от 19.06.2019 г. и го насочва 

към финансов одит. 

 

1.7.21. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/18 от 16.07.2019 г, 

ръководител проф. Пламена Йовчевска, Институт по аграрна икономика - ССА, за 

провеждане на VI-та международна научна конференция „Аграрната икономика в 

подкрепа на земеделието“ под наслов „Европейското земеделие и новата ОСП 2021-

2027: предизвикателства и възможности”. 

Преведени средства: 8950 лв. 
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Неизразходвани средства: няма 

Място на провеждане: София   

Период на провеждане: 23 - 25.10.2019 г. 

Продължителност на научната програма: три или повече дни (програма не по-къса от 2  

Заключение: Кратка  информация за конференцията е представена, както и снимки на 

участниците. Има връзка с интернет страница на конференцията на сайта на Института по 

аграрна икономика.  

Отчетът на проекта може да бъде приет.  

Решение на ПНЕК:  

Въз основа на полученото положително становище, ПНЕК приема окончателния отчет по 

договор КП-06-МНФ/18 от 16.07.2019 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема техническия отчет на договор КП-06-МНФ/18 от 16.07.2019 г. и го 

насочва към финансов одит. 

 

1.7.22. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/16 от 15.07.2019 г, 

ръководител проф. Тодор Тагарев, Институт по информационни и комуникационни 

технологии - БАН, за провеждане на Първа международна научна конференция 

„Digital Transformation: Cyber Security and Resilience (DIGILENCE 2019)”. 

Преведени средства: 8989 лв. 

Неизразходвани средства: няма 

Място на провеждане: София   

Период на провеждане: 02 - 04.10.2019 г. 

Продължителност на научната програма: три дни  

Заключение: Информация за конференцията е представена от ръководителя в описанието 

на техническия отчет. Представени са снимки на участниците. В издадения сборник- 

издание на списанието Information&Security: An International Journal v.43, е отбелязано, че 

конференцията се финансира от проект от ФНИ. 

Предлага се отчетът по договора да бъде приет.  

Решение на ПНЕК:  

Въз основа на полученото положително становище, ПНЕК приема окончателния отчет по 

договор КП-06-МНФ/16 от 15.07.2019 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема техническия отчет на договор КП-06-МНФ/16 от 15.07.2019 г. и го 

насочва към финансов одит. 

 

1.7.23. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/19 от 16.07.2019 г, 

ръководител полковник доц. Дилян Димитров, Национален Военен Университет „В. 

Левски”, В. Търново, за провеждане на международен научен форум на тема  

„Отбранителни технологии 2019, Шумен“. 

Преведени средства: 7900 лв. 

Неизразходвани средства: няма 

Място на провеждане: Шумен  
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Период на провеждане: 01 - 03.10.2019 г. 

Продължителност на научната програма: три дни  

Заключение: В издадената програма на научния форум на български и английски езици е 

посочено, че събитието се организира със съдействието на ФНИ, като е посочен номерът 

на договора за финансиране. Представена е информация за конференцията и са приложени 

снимки на участниците, които могат да бъдат публикувани. Няма посочена интернет 

страница на конференцията. 

 Отчетът на проекта може да бъде приет.  

Решение на ПНЕК: Въз основа на полученото положително становище, ПНЕК приема 

окончателния отчет по договор КП-06-МНФ/19 от 16.07.2019 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема техническия отчет на договор КП-06-МНФ/19 от 16.07.2019 г. и го 

насочва към финансов одит. 

 

1.7.24. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/24 от 16.07.2019 г, 

ръководител проф. Весела Кънчева, Институт по Органична химия с Център по 

фитохимия-БАН, за провеждане на Трета международна конференция по 

биоантиоксиданти под наслов „Природните анти-оксиданти като вдъхновение за 

хранителната химия и фармация“.  

Преведени средства: 9000 лв. 

Неизразходвани средства: няма 

Място на провеждане: Несебър 
Период на провеждане: 17 - 21.09.2019 г. 

Продължителност на научната програма: три или повече дни  

Заключение: Представена е пълна научна програма на събитието с устни доклади и 

постери, с обявени теми и лектори, както и организация на младежка научна школа. 

Кратка  информация за конференция е представена, както и снимки на участниците  

Отчетът на проекта може да бъде приет. 

Решение на ПНЕК: Въз основа на полученото положително становище, ПНЕК приема 

окончателния отчет по договор КП-06-МНФ/24 от 16.07.2019 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема техническия отчет на договор КП-06-МНФ/24 от 16.07.2019 г. и го 

насочва към финансов одит. 

 

1.7.25. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/15 от 14.12.2018 г, 

ръководител доц. Емануил Мутафов, Институт за изследване на изкуствата – БАН, 

за провеждане на „Международна научна конференция „Изкуствоведски четения 

2019: Мотиво – модели – подготвителни рисунки“, модул „Старо изкуство“. 

Преведени средства: 9000 лв. 

Неизразходвани средства: няма 

Място на провеждане: София 

Период на провеждане: 05 - 07.04.2019 г. 

Продължителност на научната програма: три дни 
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Решение на ПНЕК: Предвид на съществените пропуски в техническия отчет (липса на 

информация, която да бъде качена на сайта на ФНИ, отсъствие на сведения за младите 

учени и особено липсата на указание, че форумът е проведен с финасовата подкрепа на 

ФНИ (което вече не може да бъде поправено) ПНЕК не приема отчета по договор КП-06-

МНФ/15 от 14.12.2018г.  
 

Решение на ИС: 

Не приема техническия отчет на договор КП-06-МНФ/15, като изисква от 

ръководителя да допълни отчета с информация за участието на младите учени и 

допълнителни материали от конференцията. 

 

 

1.8. Доклад с вх. №94ВВ/20 от 26.05.2020 г.от проф. д-р инж. Весела Кънчева – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по двустранно 

сътрудничество към Фонд “Научни изследвания” относно доклади на ръководители 

по договори. 

 

1.8.1. Заявление с вх. № ФНИ-465 от 24.04.2020 от доц. д-р Росица Величкова, 

ръководител на договор КП-06-МНФ/40 от 16.12.2019 г. за съфинансиране на 

международен научен форум „6th International Symposium of Environmental friendly 

energies and applications EFEA 2020“, Технически университет – София. 

Относно: Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и Европа научния и 

организационния комитет на ЕФЕА 2020 взе решение да премести датите на 

конференцията от 24-26.06.2020 г. на 24-26.09.2020 г. 

Обосновка: Всички лектори са уведомени и са потвърдили участие за новите дати на 

конференцията. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема за сведение доклада от ръководителя на договор КП-

06-МНФ/40 от 16.12.2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи с 3 месеца срокът на договор КП-06-МНФ-40 от 16.12.2019 

г., поради промяна на датите на форума, съответно от 24-26.06.2020 г. на 24-

26.09.2020 г.  

Дата на стартиране на договора – 16.12.2019 г.; Крайна дата за приключване на 

договора – до един месец след приключване на международния научен форум, 

който ще се проведе в периода 24 - 26.09.2020 г. – до 26.10.2020 г. Необходимо е да 

се сключи допълнително споразумение. 

 

1.8.2. Заявление с вх. № 100105/2 от 28.04.2020 от доц. д-р Павлина Йорданова, 

ръководител на договор ДНТС/Австрия 01/8 от 23.08.2017 г., на тема: 

„Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите“, 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

Относно: Удължаване на срока на договора с още 12 месеца. Заедно с предходното 

удължаване крайния срок на проекта да бъде до 23.08.2021 г. 

Обосновка: Удължаването се налага във връзка с нереализиране на среща между 

ръководителите на проекта доц. Павлина Йорданова, от Българска и проф. Милан Стехлик, 
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от Австрийска страна. Последният в момента е гост професор във Факултета по статистика 

и застрахователни науки в Университета в Айова, САЩ. Към настоящият момент, поради 

световната ситуация с COVID-19 е трудно да се определи кога проф. Милан Стехлик ще се 

върне в  Университет „Йоханес Кеплер“, в гр. Линц, Австрия, а след това и ще дойде в 

България за следваща среща за довършване на последната статия по проекта. Приложено е 

официално писмо от проф. Милан Стехлик, заедно с превод, направен от доц. Йорданова. 

Аналогично удължаване е поискано и от ръководителя на проекта от Австрийска страна. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК отхвърля искането в доклада на ръководителя на договор 

ДНТС/Австрия 01/8 от 23.08.2017 г., поради това, че договорът е имал вече 2 пъти 

удължаване с по 6 месеца, или общо 12 месеца (решението  за последното удължаване е 

прието на заседанието с Протокол 6 на ИС от 22.11.2019 г.) и в съответствие с Правилника 

на ФНИ не може да бъде удължен с повече от 12 месеца. 
 

Решение на ИС: 

1. Не приема искането за удължаване, съгласно чл. 75, ал.3 от Правилника на 

ФНИ. 

2. Ръководителят на договора има право да използва удължаването с 2 месеца, 

което важи за всички текущи проекти, съгласно решението на ИС с Протокол 12 

от 16.03.2020 год. Краен срок на договора - 23.10.2020 год. 

 

1.8.3. Писмо с вх. № ФНИ-495 от 30.04.2020 г. от проф. д-р Емануел Мутафов, 

ръководител на договор № КП-06-МНФ/44 от 2019 г. за съфинансиране на 

„Международна конференция "Изкуствоведски четения 2020. Пътешествия“, 

Институт за изследване на изкуствата – БАН. 

Относно: За промяна на финансовия план в рамките на 15% от общия бюджет, да бъдат 

отделени за редакцията, предпечатната подготовка и печата на двата сборника, а остатъкът 

от сумата в размер на 4150 лв. да бъде върнат на Фонд „Научни изследвания“, тъй като не 

са изразходени за хотелско настаняване на чуждестранни учени, кафе-паузи и др. Тези 

сборници трябва да се отпечатат до края на 2020 г. и да се индексират в Web of Science, 

както досегашните, защото осигуряват доказването на тяхната периодичност, 

международна видимост и престиж на българската хуманитаристика. В тази връзка 

конференцията не може да се проведе по-късно в обичайния си вид. 

Обосновка: Във връзка с пандемията от коронавирус е преосмислена формата на форума, 

който е трябвало да се проведе между 03 и 08.04.2020 г. в два модула „Старо“ и „Ново 

изкуство“. Поради така възникналата ситуация се е взело решение всички предварително 

заявили участие повече от 100 учени от България и чужбина да предадат дистанционно 

своите доклади. Вече имаме пълния набор от текстовете за подготовката на два луксозни 

сборника от форума тази година. В предварителния проекто-бюджет е предвиждано 

финансирането на сборниците да бъде в рамките на 3500 лв.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК одобрява искането в доклада на ръководителя на договор КП-

06-МНФ/44 от 2019 г. 
 

Решение на ИС: 

1. Възлага на ПНЕК да изясни дали конференцията ще се проведе дистанционно, и 

ако е така ИС дава разрешение за прехвърляне на 15% от общия бюджет. 
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2. При условие, че конференцията не бъде проведена, а само бъде издаден сборник 

с доклади по темата на конференцията, всички средства по договора трябва да 

се възстановят, тъй като не са спазени условията на договора. 

 

 

1.9. Доклад с вх. №94НН/16 от 27.05.2020 г.от проф. Николай Манев – председател на 

ПНЕК по Математически науки и информатика към Фонд “Научни изследвания” 

относно предложение на ПНЕК въз основа на запитвания от колективи по договори 

предлагаме на Изпълнителния съвет да обсъди и вземе решение относно възможността 

средства от пера Командировки и др. да се прехвърлят към перо Дълготрайни активи 

независимо, че средствата по това перо ще надхвърлят процента заложен в насоките на 

конкурса. 
 

Решение на ИС: 

Не приема предложението на ПНЕК относно възможността средства от пера 

Командировки и др. да се прехвърлят към перо Дълготрайни активи, тъй като това 

не отговаря на насоките и Правилника на ПФНИ. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ВНЕК по двустранно сътрудничество. 

2.1. Доклад с вх. №94АА/9 от 26.05.2020 г. от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на ВНЕК по двустранно сътрудничество относно извършена проверка 

за административно съответствие и допустимост на проектните предложения 

подадени за участие в „Конкурс за проекти и програми за двустранно сътрудничество 

– България – Китай – изследователски проекти 2019 г.“ Приложение списък с всички 

проектни предложения. 
 

Решение на ИС: 

 Приема за сведение. 

 

По т. 3 от дневния ред – Обявяване на „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-

19– 2020 год.“ 
 

3.1. ИС се запозна с писмото на Министъра на финансите във връзка с документите за 

кандидатстване за конкурса и отрази исканите промените в документите по „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

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

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания, във връзка 

с чл. 13, т. 9 и чл. 37, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Бюджета 

на Фонд „Научни изследвания“ за 2020 год. и Годишната оперативна програма на 

Фонда за 2020 год., утвърдена от Министъра на образованието и науката, 

Изпълнителният съвет взе решение за откриване на конкурс с наименование: 
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„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

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

2. Одобрява конкурсна документация за конкурса: покана към кандидатите за участие 

в конкурса, насоки и методика за оценка и класиране на проектите, образци на 

документите за кандидатстване.   

3. Указва на управителя в срок до 01.06.2020 г. да издаде заповед за откриване на 

конкурсна процедура, която следва да има съдържание, указано в чл. 37, ал. 2 от 

ПФНИ. 

4. Указва на управителя да публикува поканата и конкурсната документация съгласно 

посоченото в   чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 2 от ПФНИ. 

   

По т. 4 от дневния ред - Доклади от управителя на ФНИ. 

4.1. Доклад с вх. №80/303 от 27.05.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“, относно сформиране на работна група за 

изготвяне на документи за конкурси 2020 г. С оглед важността на подготовката на 

насоки относно конкурси 2020 г., предлагам първото заседание на работната група 

да бъде изнесено, като се комбинира със заседание на Изпълнителния съвет, в 

което да вземат участие председателите и секретарите на всички научно-експертни 

комисии. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема да бъде сформирана работна  група за изготвяне на документи за 

конкурси 2020 г. в следния състав: 

1. Проф. дтн Светослав Николов 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева  

3. Проф. дмн Вирджиния Кирякова  

4. Проф. дмн Николай Лазаров  

5 .       Проф. д-р Ирена Пейчева  

6. Проф. д.ик.н. Желю Владимиров  

7. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева 

8. Проф. дфн инж. Иван Узунов  

9. Доц. д-р Вилма Стоянова 

10. Чл. кор. проф. двмн  Христо Найденски 

11. Д-р Милена Дамянова  

12.      Проф. дхн Георги Вайсилов 

13.       адв. Иванка Андреева 

Секретар: д-р Боряна Хаджиева 

2. Определя първото заседание на работната група да е изнесено в периода 18-

21.06.2020 г., като се комбинира със заседание на Изпълнителния съвет, в което да 

вземат участие председателите и  секретарите на научно-експертните комисии. 

 

4.2. Доклад с вх. № 80/302 от 27.05.2020 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

Фонд „Научни изследвания“ относно публикуване на покана за членове на ВНЕК и 

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

млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ и удължаване срока за подаване на 

заявления за членове на ВНЕК по конкурс„Финансиране на фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-

19 – 2020 г.“ тъй като не са постъпили достатъчно заявления.   
 

Решение на ИС: 

1. Приема да се публикува покана за членове на ВНЕК по „Конкурс за финансиране 

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

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

краен срок за подаване на заявленията – 10.08.2020 г. 

2. Удължава срока за подаване на заявления за членове на ВНЕК по конкурс 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ до 08.06.2020 

г., тъй като не са постъпили достатъчно заявления. 

 

4.3. Доклад с вх. №80/312 от 27.05.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“, относно определяне на предпочитани тематики по 

подготвяния международен конкурс във връзка с пандемията COVID-19. 

 

Решение на ИС: 

Определя следните тематики по подготвяния международен конкурс във връзка с 

пандемията COVID-19: 

1. Etiology and pathogenic mechanisms of coronavirus infections. 

2. New approaches for rapid and precise diagnosis of coronavirus infections. 

3. Antiviral immunity and immune system functions. 

4. Search and development of medicines and vaccines against coronavirus infections. 

5. Bioethical, social and behavioral aspects of coronavirus infection research. 

 

4.4. Доклад с вх. № 80/292 от 22.05.2020 г. от Милена Александрова, координатор по 

програми ERA-NET, относно участие на ФНИ в предстоящ конкурс по програма 

CORE Organic. 
 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в транснационална инициатива по 

програма CORE Organic. като финансираща организация през 2020/2021 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 2 години. 

 

4.5. Доклад с вх. № 80/300 от 26.05.2020 г. от Милена Александрова, координатор по 

програми ERA-NET, относно покана за участие на ФНИ в бъдещо партньорство по 

програма BiodivERsA в областта на биоразнообразието по Рамкова програма 

"Хоризонт Европа". 
 

Решение на ИС: 
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Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в бъдещо партньорство по 

програма BiodivERsA в областта на биоразнообразието по Рамкова програма 

"Хоризонт Европа". 

 

4.6. Доклад с вх. № 80/301 от 26.05.2020 г. от Милена Александрова, координатор по 

програми ERA-NET, относно покана за участие на ФНИ в бъдещо партньорство по 

програма JPI Urban Europe в областта на управлението на градски зони по Рамкова 

програма "Хоризонт Европа". 
 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в бъдещо партньорство по 

програма JPI Urban Europe в областта на управлението на градски зони по 

Рамкова програма "Хоризонт Европа". 
 

4.7. Доклад с вх. № 80/293 от 22.05.2020 г. от Милена Александрова, координатор по 

програми ERA-NET, относно участие на ФНИ в консорциум по програма CHIST-

ERA IV и в конкурс по програмата през 2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да се включи като финансираща организация в 

консорциум по програма CHIST-ERA IV и да участва в предстоящият през 2020 

г./2021 г. конкурс по програмата. 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 2 

години. 

 

4.8. Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания“ представи 

доклад с вх. № ФНИ-1108 от 03.12.2019 г. от доц. д-р Иванка Цаковска, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/3 от 18.06.2019 г. на тема „Нови 

диагностични и терапевтични срещу тумори, проявяващи множествена 

лекарствена резистентност“ относно включване на нов член в работния колектив, 

като са приложени -документ за съгласие от всички членове на колектива  и 

автобиография на ас. А. Дюкенджиева-Тодорова. 
 

Решение на ИС: 

Приема включването на ас. Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова в научния 

колектив по договор КП-06-КОСТ/3 от 2019 г.  

 

 

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Докладна записка с вх. № 80/295 от 26.05.2020 г. от Виолета Толева, гл. 

счетоводител на Фонд „Научни изследвания“ относно актуализация на 

възнаграждението на управителя  на ФНИ и във връзка с увеличения бюджет по § 2-01-

01 за 2020 г. и 10-процентното увеличение на  възнагражденията на персонала през 

2019 и 2020 г., като предлагам да бъде разгледана от Изпълнителния съвет 

възможността за увеличение на възнаграждението на управителя на ФНИ. Заплатата на 
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управителя не е актуализирана от 2016 г. и в  тази връзка предлагам да бъде определено 

възнаграждение в размер на 3000 лв., считано от 01.06.2020г.   

 

Обсъждането по т. 5.1 беше проведено в отсъствие на управителя на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде увеличено възнаграждението на управителя на Фонд „Научни 

изследвания“ в размер на 3000 лв., считано от 1.06.2020 г.  

 

 

5.2. Доклад с вх. №94ЕЕ/14 от 21.05.2020 г. от проф. Евгени Кирацов, председател на 

комисията по възражения относно удължаване срока на комисията с 2 месеца, до 

12.08.2020 г., поради настъпилата пандемия от Ковид 19. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на работа на комисията по възраженията с 2 месеца до 

12.08.2020 г.  

 

5.3. Доклад с вх.№ 80/267 от 14.05.2020 г. от Любомира Христова старши експерт – 

секретар на НЕК по двустранно сътрудничество относно отказ за участие в ПНЕК 

по двустранно сътрудничество  
 

Решение на ИС: 

Отлага вземането на решение за следващо заседание, като изисква от секретаря да 

актуализира информацията на заявилите участие за членове на ПНЕК. 

 

5.4. Доклад с вх. № ФНИ-614 от 19.05.2020 г. от проф. Людмил Кацарков, 

ръководител на договор с № КП-06-ДВ-7 по ННП „ВИХРЕН“, Институт по 

математика и информатика, БАН относно промяна в изискванията за назначаване 

на постдокторант. 
 

Решение на ИС: 

Не приема изискванията на ръководител по договор с № КП-06-ДВ-7, тъй като 

противоречат на заложените изисквания в Националната научна програма „Вихрен“ 

и насоките за конкурса. В съответствие с приетото от ИС удължаване на сроковете 

по текущи проекти на ФНИ във връзка с пандемията, отлага с два месеца и срока за 

представяне на предвидения в Насоките за конкурса технически доклад. 

 

5.5. Относно дейността на Постоянната научно-експертна комисия по двустранно 

сътрудничество, ИС прие следните решения: 
 

Решение на ИС: 

1. Възлага на ПНЕК по двустранно сътрудничество да разгледа Процедура за 

подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България 

и начина на отчитането на договорите, и да представи предложения за 

актуализация на документите на следващо заседание на ИС. 
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2. Изисква от ръководителите на договори по Процедура за подкрепа на 

международни научни форуми, провеждани в Република България, които ще 

бъдат отложени с 1 година, да представят ново актуализирано проектно 

предложение, без да връщат получените средства до разглеждане и 

утвърждаване на предложението от ВНЕК и ИС. Определя срок за новите 

проектни предложения – до 30.07.2020 г. 

 

5.6. Членовете на ИС се обединиха около следното решение: 

 

Решение на ИС: 

Приема при постъпване на уведомления от ръководители  на проекти за удължаване 

срока на изпълнение на проекта, в който е фиксирана крайна дата, до която да се 

изпълнява проекта, при изчисляване на месеците за удължение от общия брои да се 

приспаднат двата месеца, определени с решение на ИС на ФНИ, поради пандемията 

Ковид-19. 

 

 

Секретар:..............................   Председател:.................................. 

 

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

 

 

 

Членове на ИС: 

 

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

 

2. Проф. дмн Виржиния Кирякова:…………………….. 

 

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:………………………… 

 

4. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 

 

5. Доц. д-р Вилма Стоянова:…………………………….. 

 

6. Проф. дфн Иван Узунов:……………………………. 

 

7. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:……………………. 

 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 22/29.05.2020 

31 

8. Проф. д.ик.н. Желю Владимиров:……………………….. 

 

9. Чл. кор. проф. двмн  Христо Найденски:……………………… 

 

10. Д-р Милена Дамянова:……………………………… 

 


