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П Р О Т О К О Л 

№ 25/26.06.2020 Г. 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 26.06.2020 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. Проф. 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. Доклади на Управителя. 

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

1.1.Доклад с вх. №94ММ/38 от 28.05.2020 г.от проф. д-р Матилда Александрова – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по обществени науки към 

Фонд “Научни изследвания” относно заседание на ПНЕК по обществени науки 

 

1.1.1. Доклад с вх. № 100101/45 от 30.4.2020 г. от проф. д-р Райна Гаврилова, ръководител на 

договор ДН 05/7 от 2016 г. на тема: "Новата празничност: общности, идентичности и 

политика в ХХI век", Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

Относно: Удължаване на изпълнението на дейностите на проекта с 1 година. 

Обосновка: Във връзка с усложнената епидемична ситуация в страната и в чужбина е 

представена аргументация относно удължаване на изпълнението на проектните дейности с 1 

година до 30.09. 2021 г. С решение на Изпълнителния съвет (Протокол № 5 от 08.11.2019г.), 

първоначалният срок да изпълнение на проекта (29.05.2020 г.) е удължен до 30.09.2020 г., 

като мотивът тогава е свързан с представяне на резултатите от проекта на международни 

конференции през лятото на 2020 г. В резултат, членовете на екипа са получили одобрение за 

участие с 10 доклада на престижни международни форуми. Поради пандемичната обстановка 

обаче тези форуми са отменени. Поради същата причина екипът няма възможност да 

осъществява теренни изследвания в страната, нито да организира планирания семинар с 

експерти и студенти, както и други публични събития.  

По тази причина ръководителят на проекта предлага допълнително удължаване на срока на 

изпълнението на дейностите на проекта с 1 (една) година - до 30.09.2021 г. Това ще позволи 

осъществяване на теренната работа в страната и представянето на резултатите па проекта на 

международни научни форуми след приключване на извънредната ситуация. Налице е 

съгласуване с ръководството на базовата организация. 

 

Решение на ПНЕК: ПНЕК предлага на ИС на ФНИ да утвърди удължаването на срока на 

изпълнение на договор ДН 05/7 от 2016 г. с една година до 30.09.2021 г., съгласно чл.75 ал.3. 
 

Решение ИС: 

Приема удължаване срока на изпълнение на договор ДН 05/7 от 2016 г. с 10 месеца 

(8 + 2 служебно дадени от ФНИ) до 30.07.2021 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение.  

 

1.1.2. Договор № ДН15/13 от 18.12.2017 г. на тема „Анализ и философско осмисляне на 

ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането й в световната 

култура“; ръководител: проф. дфн Мартин Матеев Табаков, Институт по философия и 

социология, БАН; етап на изпълнението: междинен; Оценка за изпълнението: много 

добра. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма. 

Темата на проекта е с изявен академичен характер, интердисциплинарна, доста специфична и 

същевременно с това увлекателна и предразполагаща към дискусии и полемизиране. 

Изтъкнатите специфики намират израз в престижните участия във високи научни форуми и 

задълбочените публикации на участниците в проекта. Единодушно е мнението и на двамата 

рецензенти, че работата на екипа през първия етап е убедителна и това твърдение е 

подкрепено с предоставената подробна, коректна и изчерпателна информация. Мнението на 
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горепосочените рецензенти е категорично, че подобен тип научно-изследователска дейност, 

осъществена по изпълнението на първия етап от проекта, заслужава много добра оценка. 

2. Изпълнение на работната програма.  

Работната програма е изпълнена цялостно и успешно, постигнатите резултати спрямо 

планираните са 100%. Научноизследователската дейност е съобразена с 

научноизследователските задачи. Издирени са и са анализирани масиви от документи, налице 

са конкретни научни продукти, заложени като очаквани резултати в работните етапи. 

3. Коректност при съставяне на финансовия отчет. 

По отношение на съставянето на финансовия отчет няма конкретни забележки или 

препоръки.  

4. Целесъобразно ли са изразходвани средствата. 

Становището на двамата рецензенти е, че средствата са изразходвани целесъобразно, като се 

приема актуализирания финансов план за втория етап, коригиран с неизразходваните 

средства и който се оценява като напълно реалистичен.  

5. Оценка на работната програма за следващия етап – забележки и препоръки.  

Няма конкретни забележки и препоръки по програмата за втория етап.  

6. Оценка на финансовия план за следващия етап от изпълнението на проекта – забележки и 

препоръки.  

Няма конкретни забележки. 

7. Предложение за оценка: Много добра  

8. Заключение: 

Проектът „Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие 

на България и интегрирането й в световната култура“ изпълнява критериите по отношение на 

съдържателност, академичност, както и по отношение на съответната финансова обосновка. 

Процентът за изпълнение за първи етап е 100%, което е принципно основание за 

оптимистични очаквания и продължаване на проекта и във втори етап.  

9. Данни за проекта: 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 93 800.00 лв.  

Преведени средства: 46 900 лв. 

Неизразходвани средства: 3667.26 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 43 232.74 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 13 /монография и статии във „Философски 

алтернативи”, „История” и „Исторически преглед”/ 

От тях индексирани в Web of Science - 1 /в списание "История" – включено в базата 

Emerging Sources Citation Index (ESCI)  

От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по Договор № 15/13 от 18.12.2017 г.  
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх. № 9433/12 

от 18.11.2019 г. от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 43 232.74 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 3667.26 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап на проекта. 
 

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

научната част по договор Договор № 15/13 от 18.12.2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх №9433/12 от 18.11.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 43 232.74  лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор Договор № 15/13 от 18.12.2017 г. в 

размер на 46 900 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3667.26 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

 

1.2. Доклад с вх. №94ММ/46 от 17.06.2020 г.от проф. Милена Кирова председател на 

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

изследвания“ относно разглеждане на писма и уведомления от ръководители на 

проекти. 

 

1.2.1. Доклад с Вх. № 0909/16.03.2020 г. от доц. Д-р Юра Тотева Константинова, 

ръководител на проект „Солун и българите: история, памет, съвремие“, Институт за 

балканистика, по договор № ДН 10/13 ог 2016 г. След заседание на ПНЕК по ХН от 

16.04.2020 докладът беше изпратен за разрешаване от ИС, тъй като сумата надхвърля 

както допустимите за прехвърляне 15%, така и предвидените в сесия 2016 20% 

разходи за персонал. От ИС е потърсено  мнението на Н. Китанова, което прилагаме. 

Относно: Преразпределяне на средства, останали след изпълението на втория етап по перо 

2 „Разходи за командировки“. към перо 1 „Разходи за персонал“ 

Обосновка: Поради невъзможността да се осъществят запланувани командировки през 

2020 г. в размер на 13 585 лв. с писмото се иска тяхното прехвърляне към перо 1 „Разходи 

за персонал“. Средствата представляват 22.77% от ДПР и след като са добавени към перо 

1, общият размер ще надхвърли 20-те %, предвидени за него в сесия 2016. 

Приложение: Доклад с вх № 94 НН/20 от 1. 6. 2020 г. от Надка Китанова 

Бенефициентът сам твърди, че научните цели са изпълнени. Възнагражденията се 

изплащат за действително отработено време, което би следвало към настоящия момент да 

е извършено и отчетено. В конкурсната сесия допустимият размер на разходите за 

възнаграждения на екипа на проекта е до 20% от преките допустими разходи за 
изпълнението на проекта след приспадане на разходите за дълготрайни материални и 
нематериални активи. Делът на разходите за възнаграждения може да бъде увеличен с 

половината от процента на младите учени, докторантите и постдокторантите от научния 
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колектив, но с не повече от 15% . Съгласно проектното предложение, половината от 

процента на младите учени, докторантите и постдокторантите е 8 %. 

Предвидените разходи за възнаграждения за 2 етап са в размер на 14000 лв. Остатък от 1 

етап - 6.58 лв., или общо 14 006.58 лв. са изчислени съгласно изискванията на насоките за 

кандидатстване, при спазване процентните ограничения по отделните пера от бюджета. 

Незаконосъобразно е искането на Бенефициента, да бъдат увеличени разходите за 

персонал, поради факта, че в други конкурсни сесии процентът е различен. Договорът 

следва да се изпълнява съгласно действащото законодателство към момента на неговото 

подписване. Процентните ограничения, съгласно насоките за кандидатстване следва да се 

спазват и при промяна във финансовия план. Считам, че ИС не следва да уважи искането 

за преразпределяне на средства към перо „Разходи за персонал“ от перо „Разходи за 

командировки“ по договор № Д Н 10/13 от 2016 г. 

Решение на ПНЕК: 

По договор ДН10/13 от г. ПНЕK: Въз основа на писмо, получено от г-жа Китанова, ПНЕК 

по ХН предлага на ИС да не се уважи исканото преразпределение на средства. 
 

Решение ИС 

Не разрешава прехвърляне на средства от  перо „Разходи за командировки“, към 

перо 1 „Разходи за персонал“ по договор ДН10/13 от 2016 г. 

 

1.2.2. Доклад с вх № 0909/25 от 8.6.2020 г. от доц. Христо Попов, ръководител на договор 

ДН20/7 от 2017 г. на тема: “Дендрохронология -създаване на хилядолетни скали за 

датиране на материалното културно наследство на Балканите“, Национален 

археологически институт с музей при БАН. 

Относно: Решение на ИС в протокол 11 от 28.03.2020 г. да се поиска допълнителна 

информация от ръководителя на проекта във връзка с негово писмо за прехвърляне на 

сума, която надвишава 25% от ДПР, от първия във втория етап от изпълнението на 

проекта. С настоящия доклад ръководителят изпраща обновен финансов план и работна 

програма за втори етап. ПНЕК потвърждава, че: 

1) Ръководителят на проекта доц. Хр. Попов е изпратил актуализиран Финансов план за 

изпълнение на втория етап от проекта. В него са включени допустимите за прехвърляне с 

решение на ИС и останали от първия етап 14 370.5 лв. (25% от допустимите преки разходи 

за първия етап от реализацията на проекта).  

2) Екипът на проекта се е съобразил и с направените от ПНЕК по хуманитарни науки 

препоръки да се обърне специално внимание на публикационната дейност, както и на 

популяризирането на постигнатите резултати, което личи от изпратената във ФНИ 

актуализирана Работна програма за Втория етап от проекта. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 114 964 лв.  

Преведени средства: 57 482 лв.  

Неизразходвани средства: 16 054.75 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 41 427.25 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1  
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Брой млади учени в проекта: 3 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по хуманитарни науки предлага на ИС на ФНИ да одобри 

прехвърляне на допустимите от Правилника неизразходвани средства в размер на 25% от 

допустимите преки разходи за работата през първия етап, които са в размер на 13220.86 лв. 
 

Решение ИС:   
Връща проекта за преразглеждане от ПНЕК, като изисква допълнителна обосновка 

от ръководителя на договор ДН20/7 от 2017 г. за осъществените публикации за 

първия етап на проекта.  

 

1.2.3. Доклад с вх № ФНИ-598 от 18.5.2020 г.г. от гл.ас. д-р Лина Максимова Гергова, 

ръководител на договор КП-06-H 30/1 от 2018 г. на тема: “Потопеното наследство. 

Село на дъното на язовира: миграции, памет, културни практики“, Институт за 

етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН. 

Относно: Промяна на научен състав 

Обосновка: На основание чл. 2 (3) и (5) от Договора за финансиране и след съгласуване с 

ръководството на базовата организация на проекта - проф. д-р Владимир Пенчев, както и с 

членовете на екипа на проекта (приложени са списък с подписи и декларации), се предлага 

разширяване на екипа с един участник - доц. д-р Петър Петров от секция „Етнология на 

социализма и постсоциализма“, в ИЕФЕМ-БАН. Доц. д-р Петър Петров подпомага 

работата по проекта от самото му стартиране, тъй като има научен интерес и експертиза в 

неговата изследователска област. Формалното му включване като участник в екипа се 

налага заради кризата, свързана със затруднена комуникация и пътувания през следващите 

6 месеца, а вероятно и по-дълго. Доц. Петров работи в района на Габровско и Севлиевско 

(където се изучават два случая) от години, има натрупан материал и информатори, с което 

ще бъде много полезен за извършването на оставащата работа. 

Заплащането на новия член на екипа ще бъде осигурено от наличните средства. 

Съгласието на доц. д-р Петър Петров да се включи в екипа по проекта е приложено. 

Решение на ПНЕК: 

По договор КП-06-H 30/1 от 2018 г. ПНЕК предлага на ИС да одобри разширяването на 

екипа на проект КП 06 Н30/1 с доц. д-р Петър Петров. То няма да наруши финансовата 

рамка на проекта. От приложените документи е ясно, че сред досегашните членове на 

екипа има единодушно съгласие за неговото включване в общата работа. 
 

Решение ИС:  
Приема включването на доц. д-р Петър Петров към екипа на договор КП-06-H 30/1 

от 2018 г. 

 

 

1.3. Доклад с вх. № 94ОО/8 от 24.06.2020 г. от проф. Огнян Бумбаров – 

председател на ПНЕК по Технически науки относно разглеждане на отчети и 

доклади от ръководители на договори. 

 

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

изпълнението на договор ДН17/8 от 2017 г. на тема: „Анализ на сеизмичния риск за 
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подземни тръбопроводи в гр. Перник“ с ръководител доц. д-р инж. Радан Иванов 

Иванов, базова организация ВСУ „Любен Каравелов. 

 
Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 94 %  

(Оценител 1- 100% и Оценител 2 - 87%)  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 30 000 лв.  

Неизразходвани средства: 7 084.84 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 22 915.16 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

 

1. Изпълнение на работната програма 

Ритмичното изпълнение работната програма е възпрепятствано от редица необосновани 

решения и немотивирани искания на административното ръководство на базовата 

организация. Във връзка с тези факти и обстоятелства и в изпълнение на решение на ИС 

Протокол 12/ 28.08.2019 г.на 04.11.2019 работна група от членове на ПНЕК проведоха 

среща с представители на ръководството на ВСУ”Л. Каравелов”. Целта на срещата бе 

установяване на факти и обстоятелства свързани с изпълнение на Работната програма и 

Финансовият план на  Дог. ДН17/8 с ръководител доц. д-р Радан Иванов и Базова 

организация ВСУ ”Л. Каравелов”. В резултат от тази работна среща е подписан 

констативен протокол от представителите на ФНИ (проф. Бумбаров и проф. Р. Янков , д-р 

Милена Александрова , Надка Китанова) и Бенефициента ВСУ (проф. Борислав Борисов - 

ректор и Вероника Цветкова – гл. счетоводител) в който са фиксирани дейности свързани с 

изпълнението на проекта. ИС на ФНИ е разгледал на свое заседание изпълнението на 

Работната програма и Финансовият план на Дог. №ДН17/8 и е взето решение за работата 

по проекта. Няма обяснение защо по перо „Разходи за персонал” планираните средства в 

работната програма не са усвоени въпреки работата на членовете на научният колектив по 

проекта.  

При изпълнение на етап 1 са преведени само 50% от предвидени по договор финансови 

средства за етап 1. 

Срокът на изпълнение на проекта е удължен с 6 месеца. 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет 

Финансовият отчет съответства на направените разходи но не са изпълнени някои от 

планираните разходи в договора. Приложен е одитен доклад от лицензиран одитор.  

Закупените компютри по договора като ДМА не са предоставени на изпълнителите на 

договора. Налице е нецелесъобразно изразходване на средства за ДМА придобити по 

проекта от страна на Бенецифиента. 

3. Заключение: 

Научната програма през етап 1 е изпълнена в предвиденият обем. Получени са полезни 

знания за инженерно-геоложките условия свързани със сеизмичната обстановка в 
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определен район на страната. Резултатите са публикувани. Продължаването на 

предвидените изследвания в проекта е желателно особено когато са свързани с конкретни 

природни сеизмични въздействия върху инфраструктурата. Тези знания са полезни при 

разработване на национални норми. 

Оценката на първия рецензент е “много добър”. Вторият рецензент дава оценка “добър”. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН17/8 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 

22 915.16 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. На основание решение на ИС (Протокол № 7 от 06.12.2019 г.) приема да се прекрати 

договора, като направените разходи за ДМА и ДНМА, както и сумата на 

неизразходваните средства в размер на 7 084.84 лв. да бъдат възстановени на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „добър“ на 

научната част за първия етап по договор ДН17/8 от 2017 г. 

В съответствие с предишно решение на ИС във връзка с финансовата част на 

проекта ще бъде взето решение след представяне на информация за 

изразходваниете средства по пера. 

 

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

изпълнението на договор ДН17/9 от 2017 г. на тема: „Получаване на свръхчисти 

материали от първични и техногенни суровини“ с ръководител проф. дфн Катя 

Вутова, базова организация Институт по електроника, БАН. 

 

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

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 585.35 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 414.65 лв. 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 12 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 3 

 

1. Изпълнение на работната програма 

Всички задачи от Работната програма за етапа са изпълнени качествено, в необходимия 

обем.  

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет 

Според одиторския доклад отчетените разходи за Етап Първи от Проекта отговарят на 

условията за допустимост, заложени са в бюджета и са придружени със съответните 
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първични документи. Всички разходни документи са налични в оригинал, съдържат 

всички реквизити и се отнасят за разхода, който трябва да оправдаят.   

3. Заключение: След запознаване с представените експертни оценки, намирам за 

основателно да дам много добра оценка за изпълнение на Проекта, съгласно чл. 82 от 

Правилника на ФНИ, и препоръчам на ПНЕК да подкрепи приемането на отчета и 

субсидирането на втория етап с много добра оценка. 

Оценката на първия рецензент е “добър”. Вторият рецензент дава оценка “много добър”. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН17/9 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер 

на 54 414.65 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН17/9 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 585.35 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/9 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 54 414.65 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН17/9 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 585.35 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДМ07/4 от 2016 г. на тема: „Ензимно свързан 

имуносорбентен анализ в псевдо-хомогенен режим на базата на магнитни 

наночастици и мулти-антитяло за определяне на органофосфорни пестициди“ с 

ръководител: гл. ас. д-р Явор Луканов Иванов, Университет „Асен Златаров“, Бургас. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 853.54 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 146.46 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 4 отпечатани (5 ако се вземе предвид публикацията 

под печат ). 
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От тях с импакт фактор: 2, с общ IF 3,646 . 

От тях с импакт ранг: 0 

 

1. Изпълнение на работната програма  

Всички основни задачи от план-програмата за етапа са изпълнени качествено, в 

необходимия обем и срок. В изпълнение на предвидените дейностите са подготвени 5 

публикации, 2 от които са с импакт фактор.  

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет  

В заключението на одиторския доклад е написано, че направените разходи, които са 

отчетени в първия етап от проект ДМ07/4 от 2016 е в размер на 19 146.46 лв. са 

достоверни и допустими и не са установени недопустими разходи.  

3. Заключение: Двамата оценители дават оценка „много добър“. 

След запознаване с представените експертни оценки, намирам за основателно да дам 

своята положителна оценка, потвърждавайки предложената оценка от рецензентите и 

съгласно чл. 82 от Правилника на ФНИ, препоръчам на ПНЕК да подкрепи 

приемането на отчета за етапа с много добра оценка. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ07/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 

19 146.46 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 853.54 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДМ07/4 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДМ07/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 19 146.46 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 853.54 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДМ07/4 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

проект. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДМ07/5 от 2016 г. на тема: „Алгоритми за защита 

на информацията с помощта на недвоични псевдослучайни последователности“ с 

ръководител: гл. ас. д-р Антония Тодорова Ташева, Технически университет - София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95% (100% , 90%) 

Първоначална обща сума на договора:  19 991 лв. 
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Преведени средства: 19 991 лв. 

Неизразходвани средства: 3.82 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 987.18 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 3 

 

1. Изпълнение на работната програма 

Три от публикациите с в издания с импакт ранг SJR. В публикациите е изразена 

благодарност по проекта към ФНИ за финансирането на изследванията.  

Работата по проекта е в съответствие с целта на конкурса за израстването на младите 

учени участници в проекта. 

Работната програма е изпълнена в пълен обем 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет  

Финансовият отчет съответства на условията на договора. Приложен е одитен доклад 

от лицензиран одитор.  

В одитният доклад не са отбелязани случаи на нецелесъобразно разходване на 

средства. 

Налице е съответствие между заплануваните и изразходваните средства.  

3. Заключение: 

Проектът е изпълнен в непълен обем в съответствие с работната програмата. 

Двамата оценители дават оценка „добър“. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ07/5 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 

19 987.18 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3.82 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДМ07/5 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „добър“ на 

научната част по договор ДМ07/5 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 19 987.18 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3.82 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. Приема договор ДМ07/5 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

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

етап от изпълнението на договор ДМ07/6 от 2016 г. на тема: „Хидродинамика на 

подводно тяло в близост до свободната повърхност“ с ръководител: гл. ас. д-р 

Добрин Ефремов, базова организация Институт по металознание, съоръжения и 

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

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 85% (80  % и 90%) 

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2 944.78 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 17 055.22 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 2  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

 

1. Изпълнение на работната програма 

Резултатите отразяват две основни дейности  по проекта: 1) числени компютърни 

симулации на обтичане на тяло със съответен софтуер, което е изпълнено на 

професионално ниво, резултатите са публикувани 2) експерименти в дълбоководен 

басейн по обтичане на тяло потопено на различни дълбочини и буксирано  от 

подвижна количка. Направени са сравнения на резултатите от лабораторните опити с 

числените експерименти и популяризиране на резултатите.  

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет  
Финансовият отчет съответства на условията на договора. Приложен е одитен доклад 

от лицензиран одитор.  

В одитният доклад не са отбелязани случаи на нецелесъобразно разходване на 

средства. 

Налице е съответствие между заплануваните и изразходваните средства.  

3. Заключение: 

Проектът е изпълнен в непълен обем в съответствие с работната програма. 

Млади учени са провели хидродинамични експерименти на обтичане на тяло в 

лабораторен дълбоководен басейн паралелно с компютърно/числено симулиране и 

сравнения на резултатите. Този вид експериментални и изчислителни изследвания в 

сферата на хидромеханиката са провеждани отдавна и имат разработени научни 

основи. Изпълнението на проекта от млади учени е полезно и с бъдеща перспектива за 

развитие на колектива. 

Двамата рецензенти предлагат оценка „добър“. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ07/6 от 2016 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер 

на 17 055.22 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 2 944.78 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДМ07/6 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

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

„задоволителен“ на научната част по договор ДМ07/6 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 17 055.22 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 2 944.78 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДМ07/6 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

проект. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДМ07/7 от 2016 г. на тема: „Моделиране и синтез 

на електрохидравличен управляващ модул за цифрово управление на хидравлични 

кормилни устройства“ с ръководител: гл. ас. д-р Александър Митов, базова 

организация Технически университет - София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 93% (86%; 100%) 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0.02 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 999.98 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 12 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

 

1. Изпълнение на работната програма 

Постигнати са научни и научно-приложни приноси при разработването на 

електрохидравличен модул за цифрово управление на хидравлични кормилни 

устройства, предназначени за вграждане в нискоскоростни превозни средства.  

По проекта са направени 12 публикации, от които 6 са индексирани в Scopus и Web of 

Science. От тях една е с импакт фактор. Има 3 доклада на международни конференции 

и 3 статии в списания у нас. 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет  
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Приложен е доклад от лицензиран одитор. Стойностите на разходните пера отговарят 

на финансовия план към договора. Финансовият отчет съответства на условията на 

договора. В одитния доклад се потвърждава допустимостта на отразените разходи във 

финансовия отчет. Не са отбелязани случаи на нецелесъобразно разходване на 

средства. Неизразходваните средства за етапа са 0.02 лв. 

3. Заключение: 

Окончателният етап на проекта е изпълнен в предвидения обем и в съответствие с 

работната програмата. Научният отчет е структуриран правилно, последователно и 

логично. 

Оценката на първия рецензент е “добър”. Вторият рецензент дава оценка “много 

добър”. 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДМ07/7от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 

19 999.98 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0.02 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДМ07/7 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДМ07/7от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 19 999.98 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0.02 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. Приема договор ДМ07/7 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

проект. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДМ07/8 от 2016 г. на тема: „Изследване на 

възможността за намаляване на въздействията предизвикващи кинетоза при децата, 

пътуващи с автомобил“ с ръководител: гл. ас. д-р Николай Любенов Павлов, базова 

организация Технически университет - София. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000лв. 

Неизразходвани средства: 2 407.15 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 17 592.85 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 
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Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

 

1. Изпълнение на работната програма 

Проектът е постигнал повече резултати от очакваните, които са докладвани на пет 

международни конференции и са публикувани в 6 отпечатани и една приета за печат 

статия. Две от статиите са в списание с импакт ранг, а 5 от статиите са в сборници с 

доклади от международни конференции, като 4 са публикувани, а едната е под печат.  

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет  
Работният и финансовият план са изпълнени без забележки. Финансовият отчет 

съответства на условията на договора. Стойностите на разходните пера отговарят на 

финансовия план към договора.  

В одитния доклад се потвърждава допустимостта на отразените разходи във 

финансовия отчет. Не са отбелязани случаи на нецелесъобразно разходване на 

средства. Неизразходваните средства за етапа са 2 407,15 лв. 

3. Заключение: 

Задачите по работните пакети са успешно реализирани. Проектът е постигнал повече 

резултати от очакваните – разработени са два вместо очаквания един антропоморфен 

манекен, публикационната дейност включва 6 доклада на международни конференции 

и 6 статии в списания. 

Оценката на първия рецензент е “много добър”. Вторият рецензент дава оценка 

“добър ”. 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДМ07/8 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 

17 592.85 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 2 407.15 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДМ07/8 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и поради липса на публикации с 

импакт фактор по договора, ИС приема оценка „добър“ на научната част по 

договор ДМ07/8 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 17 592.85 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 2 407.15 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 
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4. Приема договор ДМ07/8 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

проект. 

 

1.3.8. Обсъждане и оценяване на научната част на втория окончателен етап на договор 

ДФНИ Е02/15 от 2014 г., с ръководител доц. д-р Елена Разказова-Велкова, на тема 

„Нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси“, базова 

организация Институт по инженерна химия, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти съгласно ПФНИ: 100% 

Първоначална обща сума на договора: 240 000,00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 132 000.00 лв. 

Оценка за първи етап: „задоволителна“ 

Преведени средства за втори етап: 75 450.00 лв. (коригирани по оценката) 

Сума за отчитане през втори етап: 106 068.56 лв. 

Неизразходвани средства: 3 998.24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 102 070.32 лв. 

Сума за възстановяване ДМА: 3 289.48 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 20 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: 0 

 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  
Изпълнението на проекта за вторя етап включва дейности по работната програма както 

следва: 

Създаване на горивни елементи с микробилогично окисление на сулфиди в анодното 

отделение и химична денитрификация на нитрати в катодното отделение. 

Изследвани са условията за култивиране на бактерията Pseudomonas putida и използването 

и като биокатализатор в микробиален горивен елемент. Осъществено е имобилизиране на 

Pseudomonas putida върху модифицираната електродна повърхност. Проведени са 

електрохимични изследвания на култивиранирте бактериални щамове. Създадени са 

горивни елементи с микробилогично окисление на сулфиди в анодното отделение и 

химична денитрификация на нитрати в катодното отделение. Предложена е концепция за 

изцяло микробен горивен елемент. 

Изследвания по синтезиране и охарактеризиране на катализатори за окисление на сулфити 

до сулфати, сулфиди и редукция на нитрати. 

Синтезирани са и са определени електрохимичните и физични характеристики на 

катализатори на базата на въглеродните материали, приложими в електрокатализата за 

получаване на по-ефективен процес на окисление на токсични серни съединения. 

Направено е сравнение на каталитичната активност на различните катализатори. 

Изследване и установяване на работните характеристики на горивни елементи за 

окисление на сулфиди и редукция на нитрати. 
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Изследвани са горивни елементи чрез комбиниране на различни електроди. Катализаторът 

е инкорпориран в няколко вида вати и са проведени сравнителни измервания с цел 

увеличаване на площта на електродите. 

Горивните клетки с най-добри показатели са тествани са за едновременно отстраняване на 

органични замърсители и сулфидни йони. 

Изследвания в допълнение на работната програма: 

Анализирана е електрохимичната активност в абиотичен горивен елемент с използване на 

немодифицирани електроди. Разработен е микробиален горивен елемент, подходящ за 

едновременно пречистване на отпадни води, електрическа енергия и добив на мед. 

Изследван е горивен елемент при изпозване на Thiobacillus ferrooxidans (Acidithiobacillus 

ferrooxidans). Проведени са полеви експерименти на абиотичен горивен елемент при 

използване на термална вода от изворите на гр. Сапарева баня. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с Правилника на 

ФНИ:  
Работната програма е изпълнена 100%. В допълнение са изпълнени задачи, незаложени в 

работната програма за втория етап. Получените научни резултати са публикувани в редица 

списания и са докладвани на научни форуми. Броят на публикациите за етап 2 е 12, от 

които с импакт фактор са 4 публикации. Вторият рецензент счита, че резултатите са 

публикувани в списания с много ниски IF и SJR или без такъв, поради което дава оценка 

“добър” за изпълнението на втория етап на проекта. 

И двамата рецензенти оценяват работната програма като 100% изпълнена. Оценката на 

първия рецензент е “много добър”. Вторият рецензент дава оценка “добър”.  

Решение на ПНЕК: 
На основание обсъдената оценка в съответствие с работната програма по договор ДФНИ 

Е02/15 от 2014 г., ПНЕК по Технически науки приема оценка „много добър“ на научната 

част по договора за втория окончателен етап. 
 

Решение на ИС: 
На основание докладваната оценка от ПНЕК, в съответствие с работната програма 

по договор ДФНИ Е02/15 от 2014 г., ИС приема оценка „много добър“ на 

научната част по договора за втория окончателен етап.  

 

1.3.9. Доклад с Вх. № ФНИ-647 от 26.05.2020 г. от гл. ас. д-р инж. Иванка Стойчева, 

ръководител на договор КП-06-М37/3 от 2019 г., на тема „Оползотворяване на 

отпадъци от RDF гориво за получаване на иновативни нанопорести въглеродни 

материали с цел опазване на околната среда“, базова организация Институт по 

органична химия с Център по фитохимия, БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и отказ от химик Миглена 

Василева като член на колектива. 

Обосновка: Промяната се налага поради промяна в местоработата на химик Миглена 

Василева. 

Приложени са: 

 Заявление от химик Миглена Василева за освобождаването й от проекта. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-М37/3 от 2019 г. 
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Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободена химик Миглена Василева като 

участник в научния колекткив по договор КП-06-М37/3 от 2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободена химик Миглена Василева  като участник в научния 

колекткив по договор КП-06-М37/3 от 2019 г. 

 

1.3.10. Доклад с Вх. № ФНИ-808 от 04.06.2020 г. от проф. дтн Красимира Стоилова, 

ръководител на договор КП-06-Н37/6 от 2019 г., на тема „Моделиране и 

оптимизация на градски трафик в мрежа от кръстовища“, базова организация 

Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и включване на гл. ас д -р 

Елисавета Димитрова Тричкова-Кашъмова като член на колектива. 

Обосновка: Мотивите за това предложение са дългогодишен опит на д-р Кашъмова в 

научната област на проекта и желание за съвместна дейност. 

Приложени са: 

 Молба от гл. ас д-р Елисавета Димитрова Тричкова-Кашъмова за включването 

й в проекта, придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н37/6 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включена гл. ас д-р Елисавета Димитрова 

Тричкова-Кашъмова като участник в научния колекткив по договор КП-06-Н37/6 от 

2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включена гл. ас д-р Елисавета Димитрова Тричкова-Кашъмова 

като участник в научния колекткив по договор КП-06-Н37/6 от 2019 г. 

 

1.3.11. Доклад с Вх. № 100116/5 от 16.06.2020 г. от проф. д-р инж. Сеня Терзиева-

Желязкова – Ректор на ХТМУ-София, относно допълнителна информация по 

доклад с вх. № 100116/3 от 11.03.2020 г. от д-р Анжел Цани Цанев, 

ръководител на договор ДН17/24 от 2017 г., на тема „Изследване на 

оперативните промени във фундаменталните свойства на MIMO системи с 

многосвързаност от V-тип и разработване на ефективни подходи за 

управлението им“, базова организация ХТМУ-София. 

Относно: Искане за преразпределяне на средства във финансовия план за Етап 2 на 

договора в рамките на 15 % от общата сума на преките допустими разходи.  

Обосновка: Промяната касае перо „Разходи за персонал“ и по-конкретно 

прехвърляне на 8 685 лв от т. „Възнаграждения на екипа по проекта“ в т. 

„Възнаграждение на учен, назначен на основен трудов договор с финансиране от 

проекта“. Към момента д-р Анжел Цани Цанев не е назначен на трудов договор в 

ХТМУ-София. Функциите му като ръководител на договора не могат да бъдат поети 

от друг компетентен член на научния колектив. 
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Приложение: Актуализиран финансов план 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС да приеме исканата промяна във 

финансовия план на договора, като изиска от ръководителя в определен срок да 

представи актуална декларация Приложение № 4 към договора съгласно Насоките за 

конкурса, удостоверяваща, че е назначен на трудов договор към базовата 

организация. 
 

Решение на ИС: 

Тъй като в момента ръководителят на проекта не отговаря на изискванията за 

ръководител на проект според Насоките за конкурса, ИС на основание чл. 74 

(2) от ПФНИ изисква от ръководителя на базовата организация и останалите 

членове на научния колектив по договор ДН17/24 от 2017 г., писмено решение 

въз основа на протокол, с което предлагат ръководителя на договора да бъде 

заменен с друг член на научния колектив, притежаващ еквивалентни или по-

високи квалификация, умения и опит. Новият ръководител трябва да отговаря 

на изисквания на Правилника на ФНИ и Насоктие за конкурса.  

 

1.3.12. Доклад с Вх. № 0902/13 от 21.05.2020 г. от проф. д-р Ирен Цибранска, 

ръководител на договор ДН07/11 от 2016 г., на тема „Метод за оценка на 

ефективността на пренос при интегрирани процеси в биореактор с мембранно 

разделяне“, базова организация Институт по инженерна химия, БАН.  

Относно: Преразпределяне на средства във финансовия план за втория етап с 

прехвърляне на 2 282.33 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението 

на проекта“. 

Обосновка: Заедно с вече осъществено през този етап прехвърляне на средства 

общата преразпределена сума възлиза на 5 888.61 лв. или 21.33 % (сумата за Втори 

етап на договора е 30 000 лв.) от преките допустими разходи, като не се нарушава 

максималната стойност на финансовите средства по пера.  

Приложение: Актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС да приеме да бъдат прехвърлени 2 282.33 

лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“ във връзка с 

изпълнението на Втория етап от договор ДН07/11 от 2016 г., като се сключи 

допълнително споразумение към договора в съответствие с чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени 2 282.33 лв. от перо „Разходи за командировки“ в 

перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“ във връзка с изпълнението на Втория етап 

от договор ДН07/11 от 2016 г., като се сключи допълнително споразумение 

към договора в съответствие с чл. 71 от ПФНИ. 
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1.3.13. Доклад с Вх. № 1002/9 от 02.06.2020 г. от доц. д-р Найден Шиваров, 

ръководител на договор ДН07/23 от 2016 г., на тема „Телеуправляеми сервизни 

роботи повишаващи качеството на живот на възрастни хора и инвалиди“, 

базова организация Европейски политехнически университет – гр. Перник. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора с 4 (четири) месеца до 

31.10.2020 г. 

Обосновка: Удължаването се налага, за да бъдат извършени всички заложени за 

втория етап дейности и задачи от работната програма. 

По договора вече има одобрено удължаване с 6 (шест) месеца.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС срокът на договора да бъде удължен 

допълнително с 4 месеца, като се сключи допълнително споразумение към договора в 

съответствие с чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

На основа предложената обосновка, ИС не намира за достатъчно конкретни 

посочените основания за допълнително удължаване на договор ДН07/23 от 

2016 г. Удължаване на договора надхвърлящо двата месеца съгласно 

решението на ИС (Протокол № 12 от 16.03.2020 год.) не може да бъде 

удовлетворено. 

 

1.4. Доклад с вх. №94ВВ/23 от 24.06.2020 г.от проф. д-р инж. Весела Кънчева – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по двустранно 

сътрудничество към Фонд “Научни изследвания” 

 

1.4.1. Доклад с вх. № 0904/16 от 16.04.2020 от проф. д-р Цветан Златанов, ръководител на 

договор ДКОСТ 01/3 от 19.10.2018 г. на тема: „Climate-Smart Forestry in Mountain 

Regions (CLIMO)“, ИБЕИ – БАН. 

Относно: Промяна във финансовия план, както следва: 

2603 лв. от перо „6. Други разходи“ се разпределят към перо „1. Апаратура и специфично 

оборудване.  

Обосновка: Средствата от 2603 лв. ще се използват за закупуване на фотоапарат и макро 

обектив с приближение 1:1, които са необходими за дигитализиране и последващ анализ 

на събрани сондажни ядра от букови дървета. Анализа на сондажни ядра е основна 

дейност по проекта, а досега използваното оборудване се повреди. Посочената цена от 

2603 лв. ще е валидна (и възможна за бюджета на проекта) до края на м. Април, като след 

този период цената ще бъде с 550 лв. по-висока. В тази връзка, и ако е възможно, молбата е 

да се получи отговор преди края на м. Април. 

Представени са досега действащия и актуализирания финансов план към доклада.  

Решение на ПНЕК:  ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор ДКОСТ 01/3 от 

19.10.2018 г. за промяна на финансовия план, като 2603 лв. от перо „6. Други разходи“ се 

разпределят към перо „1. Апаратура и специфично оборудване“.  

Забележка: Докладът е подаден на 16.04.2020 г., като допълнително бяха изискани и 

представени досега действащия и актуализирания финансов план. Това забави процеса на 

разглеждане и затова не беше възможно да има решение по него до края на м. Април. 
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Решение на ИС: 

Отлага решението за промяна във финансовия план и изисква от ръковдителя на 

договор ДКОСТ 01/3 от 19.10.2018 г. да представи актуална оферта за закупуване 

на посочената апаратура. 

 

1.4.2. Доклад с вх. № ФНИ-638 от 21.05.2020 от акад. Веселин Дренски, ръководител на 

договор КП-06-МНФ-43 от 16.12.2019 г, за съфинансиране на международен научен 

форум „Mathematics Days in Sofia- 2020 (Дни на математиката в София)“, ИМИ-БАН. 

Относно: Промяна на датите на конференцията от 5-11.06.2020 г. на 20-26.06.2021 г. по 

решение на научния и организационния комитет на „Mathematics Days in Sofia- 2020“. 

Обосновка: Промяната се налага във връзка с извънредното положение в Европа и 

България във връзка с COVID-19 и невъзможността за пътувания. Във връзка с това моля 

да се разреши полученото съфинансиране на стойност 9000 лв. да се използва за 

провеждането на форума през 2021 г. 

Решение на ПНЕК: В съответствие с решенията на ИС на ФНИ по подобни казуси, ПНЕК 

предлага да се представи ново проектно предложение до ВНЕК с предложените нови дати 

за провеждането на форума. 
 

Решение на ИС: 

Отлага решението до подаване от ръководителя на договор КП-06-МНФ-43 от 

16.12.2019 г. на ново актуализирано проектно предложение, съгласно решение на 

ИС, прието с Протокол 22/29.05.2020 г., т. 5.5. от дневния ред, и разглеждането му 

от ВНЕК. 

 

1.4.3. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-628 от 21.05.2020 от проф. д-р Рени Калфин, 

ръководител на договор КП-06-МНФ-42 от 16.12.2019, за съфинансиране на 

Международна научна конференция на Българското Пептидно дружество, Институт 

по Невробиология – БАН. 

Относно: Промяна на датите за провеждане на конференцията от 12-14.06.2020 г. на 14-

16.05.2021 г. по решение на научния и организационния комитети на Международната 

научна конференция на Българското пептидно дружество. 

Във връзка с това да се разреши удължаване срока на изпълнение на договора с 11 месеца. 

Обосновка: Промяната се налага във връзка с извънредното положение в Европа и 

България във връзка с COVID-19 и невъзможността за пътувания.  

Решение на ПНЕК: В съответствие с решенията на ИС на ФНИ г. по подобни казуси, 

ПНЕК предлага да се представи ново проектно предложение до ВНЕК с предложените 

нови дати за провеждането на форума. 
 

Решение на ИС: 

Отлага решението до подаване от ръководителя на договор КП-06-МНФ-42 от 

16.12.2019 г. на ново актуализирано проектно предложение, съгласно решение на 

ИС, прието с Протокол 22/29.05.2020 г., т. 5.5. от дневния ред, и разглеждането му 

от ВНЕК. 

 

1.4.4. Докладна записка с вх. № ФНИ-632 от 21.05.2020 г. от гл. ас. д-р Станислава 

Димитрова, ръководител на договор № КП-06-Китай/4 от 20.12.2018 г. на тема: 
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„Селекция и внедряване на нови жълто-зелени, хрупкави сортове ябълка в България 

и Китай“, Институт по земеделие- Кюстендил, ССА. 

Относно: Удължаване на срока по договора с 1 година – до 20.12.2021 г., за целенасочено 

изразходване на средствата по проекта. 

Обосновка: Във връзка с пандемията от коронавирус се е отменил насрочения за 02-

05.06.2020 г. симпозиум, на който е щял да участва научния колектив. Новите дати за 

провеждането му са 08.-12.03.2021 г.  

През 2020 г. е невъзможно да се осъществи плануваното посещение на членове от екипа в 

Китай, като така няма да могат да се усвоят средствата, предвидени за самолетни билети. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК одобрява искането в докладната записка на ръководителя на 

договор КП-06-Китай/4 от 20.12.2018 г. за удължаване на срока по договора с 1 година – до 

20.12.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаването на срока на договор КП-06-Китай/4 от 20.12.2018 г. с 1 

година – до 20.12.2021 г. като се подпише допълнително споразумение и се уведоми 

партньорската страна. 

 

1.4.5. Доклад с вх. № 100106/9 от 02.06.2020 от доц. дн Миглена Колева, ръководител на 

договор ДНТС/Русия 02/12 от 15.06.2018 г., на тема: „Разработване и изследване на 

диференчни схеми от висок ред на точност за решаване на приложни задачи от 

механика на флуидите и газовете, и екологията“, Русенски университет „Ангел 

Кънчев“. 

Относно: Отчитане на разходи за такси правоучастие в онлайн 

конференции/семинари/работни срещи към групата „Командировки“ . 

Обосновка: Предвид създалата се ситуация с COVID-19, научните конференции и 

семинари се провеждат онлайн. Поради тази причина, таксата правоучастие се оказва 

фактически „не обвързана с командировка“. Предвидените разходи за командировката в 

договора, съгласно насоките на конкурса, утвърдените от ФНИ финансови разпределения, 

които са част от договора, са повече от 60%, т.е. 15 400 лв. за проекта и в тях са заложени 

разходите, свързани с участие на колектива (пътни, дневни и квартирни) в конференции и 

семинари, вкл. такси правоучастие. Поради това не могат да бъдат приложени от тяхна 

страна възможностите за промени по финансовия план от Раздел IV „Права и задължения 

на Бенефициентите“, чл. 7 от договора за финансиране на проекта. По този начин, 

средствата по проекта в групата „Командировки“, най-вероятно ще останат неизползвани, 

а средствата в групата на „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“  

са недостатъчни за покриване на разходите за такса правоучастие в конференции. Във тази 

връзка се иска разрешение, разходите за такси правоучастие в онлайн 

конференции/семинари/работни срещи, проведени онлайн да могат да се отчитат  към 

групата „Командировки“ или да бъде дадена възможност да се увеличат средствата по 

бюджетно перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“  за 

сметка на намаление на средствата по бюджетно перо „Командировки“. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор ДНТС/Русия 02/12 

от 15.06.2018 г. за отчитане на разходи за такси правоучастие в онлайн конференции/ 

семинари/ работни срещи към групата „Командировки“. 
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Решение на ИС: 

Отлага решението до провеждане на консултация с финансов експерт относно 

казуса. 

 

1.4.6. Доклад с вх. № 0904/25 от 04.06.2020 от проф. д-р Светлана 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 селекция“, 

ИФРГ-БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план за втори етап на договора, както следва: 

 Прехвърляне на сумата от 5113.28 лв. от перо „1. Дейности, финансирани от българска 

страна“ в перо „2. Възможни допълнителни разходи, приложими само за българските 

участници“ по договора.  

Обосновка: Втория етап на договора от българска страна стартира на 19.11.2018 г., а на 

21.11.2018 г. беше преведена сумата от 5085 лв. и остатък от първи етап в размер на 

2225.60 лв. (обща сума 7310.60 лв.). Планираните разходи по перо 1 „Дейности, 

финансирани от българска страна“ са 6049.20 лв. Поради приключване на договора от 

Словашка страна на 31.12.2018 г. не бяха осъществени всички планирани мобилности. 

Осъществена е само една визита на един български учен в Словакия с разход от 935.92 лв. 

Съответно от перо 1 остават неизразходвани средства в размер на 5113.28 лв. Планираните 

разходи по перо 2 „Възможни допълнителни разходи, приложими само за българските 

участници“ са 1261.40 лв. 

С молба с вх. № 0904/6 от 17.02.2020 г. ръководителя на договора иска разрешение 

неизразходваната сума по под-перо 1Б „Визити за словашки учени в България“ да бъде 

използвана за дневни и квартирни разходи на трима български учени за посещение в 

Словакия, съгласно решението на ИС на ФНИ по подобен казус (Протокол 5 от 30.10.2015 

г.). Усложнената международна обстановка във връзка с инфекцията от коронавирус от м. 

Март 2020 г., обаче не позволява осъществяване на мобилности. 

Прехвърлянето на сумата от 5113.28 лв. от перо „1. Дейности, финансирани от българска 

страна“ в перо „2. Възможни допълнителни разходи, приложими само за българските 

участници“ по договора ще бъде изразходвана за закупуване на материали, химикали и 

консумативи, за осъществяване на дейности, свързани с темата на проекта. Това ще даде 

възможност да се продължи работата по темата и след приключването на проекта с оглед 

затвърждаване на едно доказано ползотворно научно сътрудничество между ИФРГ – БАН 

и Аграрния университет в Нитра, Словакия. В рамките на настоящия проект са излезли от 

печат две публикации (едната в списание Q1), една статия е изпратена в редколегията на 

Q1-списание и още една статия е в процес на подготовка. 

С решение на ПНЕК и ИС на ФНИ, срокът за изпълнение на проекта е удължен до 

21.05.2020 г. (Протокол 12 от 28.08.2019 г.) Съгласно обявеното на страницата на ФНИ 

удължаване срока на изпълнение на текущи проекти, финансирани от ФНИ, с два месеца, 

настоящият проект следва да приключи на 21.07.2020 г. 

Приложени са: 

Копие от обобщен финансов отчет за I етап; 

Копие от Анекса на договора за втори етап; 

Копие от актуализиран финансов план за II етап към Анекса на договора за втори етап; 
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Копия от разходни документи на обща стойност 935.92 лв. за осъществена визита на 

български учен в Словакия през втори етап; 

Приложение за актуализиран финансов план към настоящия момент с финансова 

обосновка. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор ДНТС/Словакия 

01/4 от 29.09.2016 г. за прехвърляне на сумата от 5113.28 лв. от перо „1. Дейности, 

финансирани от българска страна“ в перо „2. Възможни допълнителни разходи, 

приложими само за българските участници“ по договора. 
 

Решение на ИС: 

Отлага решението и изисква ПНЕК по двустранно сътрудничество със съдействие 

на финансов експерт да извърши проверка дали исканията са в съответствие с 

насоките за конкурса.  

 

1.4.7. Молба с вх. № ФНИ-798 от 04.06.2020 от проф. д-р Катя Георгиева, ръководител на 

договор КП-06-МНФ/47 от 16.12.2019 г. за съфинансиране на международен научен 

форум на тема: „Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и 

атмосферата“, ИКИТ – БАН. 

Относно: Промяна на датите за провеждането на XII Международна научна конференция 

на тема „Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“, която е 

трябвало да се проведе в периода 01.-05.06.2020 г. в гр. Приморско. 

Иска се разрешение, предоставеното от фонда съфинансиране да бъде използвано през 

месец септември, при запазване на всички финансови условия. 

Обосновка: Заради ситуацията в страната стана невъзможно да се реализира 

конференцията в предвидения срок. Засега е планирано да се отложи за месец септември, с 

надежда ситуацията дотогава да се нормализира. През месец август ще ни информират 

дали конференцията ще бъде проведена и на коя дата точно. 

Решение на ПНЕК: След насрочване на новите дати за провеждане на конференцията 

ръководителят на проекта да изпрати до ФНИ уведомително писмо. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

1.4.8. Молба с вх. № ФНИ-817 от 05.06.2020 от гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова, 

ръководител на договор КП-06-МНФ-48 от 16.12.2019 г. за съфинансиране на 

международен научен форум на тема: „8-ма международна конференция по 

картография и ГИС“, УАСГ. 

Относно: Промяна на датите за провеждането на „8-мата международна конференция по 

картография и ГИС“ от 15.-20.06.2020 г. на 14.-19.06.2021 г. по решение на 

организационния комитет. В тази връзка се иска разрешение срокът на договора да бъде 

удължен с една година, до един месец след приключване на форума, който ще се проведе в 

гр. Несебър. 

Обосновка: Заради ситуацията и мерките в България и по света, свързани с ограничаване 

разпространението на COVID-19 се е наложило конференцията да бъде отложена. 
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Решение на ПНЕК: В съответствие с решенията на ИС на ФНИ по подобни казуси, ПНЕК 

предлага да се представи ново проектно предложение до ВНЕК с предложените нови дати 

за провеждането на форума. 
 

Решение на ИС: 

Отлага решението до подаване от ръководителя на договор КП-06-МНФ-48 от 

16.12.2019 г. на ново актуализирано проектно предложение, съгласно решение на 

ИС, прието с Протокол 22/29.05.2020 г., т. 5.5. от дневния ред, и разглеждането му 

от ВНЕК. 

 

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

изпълнението по договор ДНТС 02/5 от 13.05.2010 г. за двустранно сътрудничество с 

Германия, на тема: „Изследване на растителни in vitro системи на видове Salvia с 

различно плоидно ниво“, с ръководител проф. Атанас Павлов, Институт по 

микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН.  

Обсъждането е във връзка с постъпило писмо с вх. № 0903/33 от 12.03.2020 г. от 

ръководителя на договора. 

Относно: Възстановяване на сума от 6386.17 лв. по сметката на Института по 

микробиология – БАН и 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 готовността да се продължи с втория етап на договора. 

С решение на ИС от заседание на 19.09.2011 г. (Протокол 6) е получено разрешение за 

предварително провеждане на планираните специализации на младите учени от немска 

страна в България и от българска страна в Германия, в съответствие с Плана за работа за 

втория етап на договора, като плащанията да бъдат възстановени на Института по 

микробиология от средствата, предвидени за изпълнение на втория етап на договора. 

Плащанията по тези специализации, на обща стойност 6386.17 лв. са осъществени 

коректно и в срок от бюджета на Институт по микробиология – БАН и съответствие с 

упоменатото решение, следва да бъдат възстановени.  

ПНЕК докладва доклада на заседание на ИС, като решението е да се насочи финансовия 

отчет по договора за финансов одит.  

ПНЕК се запозна с документацията по договора и установи, че по договора е извършван 

финансов одит – становище с Вх. № 26/115 от 29.04.2014 г. 

 

Първоначална обща сума на договора: 50 500 лв. 

Преведени средства за I етап: 25 250 лв. 

Изразходвани средства: 25 894.13 лв. 

Неизразходвани средства: 700.70 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 1344.83 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 25 250 лв. 

 

Заключение на финансовия одитор: 
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- Потвърждаваме, че извършените разходи по проекта са допустими, макар и някои от тях 

да са над планираните, те се отнасят за предвидените цели и по своя произход и 

икономическо съдържание отговарят на наименованията на статиите във финансовия 

план/отчет. 

- Няма открити нарушения на изискванията за законосъобразност на разходите. 

- Отбелязаните пропуски по смисъла на одиторските стандарти и обичайната одиторска 

практика са формални и не се отразяват върху достоверното представяне на извършените 

разходи по финансовия отчет. За да се приеме финансовият отчет Възложителят би могъл 

да изиска изясняване на отбелязаните забележки и допълване на необходимите документи, 

или да приеме отчета с отбелязаните констатации и пропуски в документацията. Също 

така е необходимо да одобри несъответствията между планираните и фактическите 

разходи във финансовия план и финансовия отчет. 

Решение на ПНЕК: Въз основа на становището на финансовия одит с вх. № 26/115 от 

29.04.2014 г., че отбелязаните пропуски по смисъла на одиторските стандарти и 

обичайната одиторска практика са формални и не се отразяват върху достоверното 

представяне на извършените разходи по финансовия отчет, като ги счита за допустими, 

ПНЕК предлага да бъдат възстановена на Института по микробиология – БАН, сумата от 

5742.04 лв. 
 

Решение на ИС: 

Възлага на ПНЕК и на финансов експерт към ФНИ да проверят детайлно 

документацията по договора ДНТС 02/5- Германия от 13.05.2010 г., включително и 

одитния доклад за първия етап с отбелязаните забележки и за изразходваните 

средства след него, посочени в писмото, след което да уведоми с доклад ИС.  

 

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

изпълнението на договор ДКОСТ 01/10 от 2016 г. на тема: „Вариабилност на 

индивидуалната реакция при употреба на биологично активни вещества от 

растителни храни и причиняващите я фактори“ с ръководител доц. д-р Елена 

Кистанова, Институт по биология и имунология на размножаването – БАН 

(обсъждането на отчета се проведе в отсъствието на доц. Елена Кистанова – член на 

ПНЕК). 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1.17 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 998.83 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 9  

От тях с импакт фактор: 5 (общ ИФ на публикациите е 9,951) 

От тях с импакт ранг: 6 индексирани във Web Science и Scopus 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 25/26.06.2020 г. 

27 

 

Заключение: Разработени са критерии и е създадена база данни относно индивидуалната 

усвояемост на растителни стироли в организма на човека и животните; 

Анализирани са  клетъчните и молекулярните таргети на биоактивни вещества при 

изследвания върху животински модели, клетъчни системи ин витро и клинични 

изследвания; получени са данни за 344 гена в 17 органи на 6 вида животни, променящи 

експресията си в отговор на консумацията  на 15 вида биоактивни растителни компоненти; 

Извършена е задълбочена експериментална дейност на молекулярно-генетично ниво по 

изпитване на биоактивни вещества върху животински и клетъчни модели. Проследена е 

спецификата на реакцията на организма в зависимост от пола на опитните животни по 

отношение на биоактивни компоненти от артишок; 

Проучено е влиянието на полифенолите от Melissa officinalis и орегонин от кора на Alnus 

incata и е доказано, че индивидуалната реакция към биоактивни вещества може да се 

проявява не само на генетично, но и на епигенетично ниво; 

Научните резултати са представени със 17 постера и доклади на значими международни 

научни форуми.  

Публикувани са 9 статии в реферирани списания: 6 от тях са в списания, индексирани във 

Web Science и Scopus; 5 са в списания с импакт фактор (общ ИФ на публикациите е 9,951).   

В проекта са взели участие трима млади учени и един докторант; всички те са участвали в 

работни срещи, конференции и обучителни курсове на Акцията; 

Разработена е и се подготвя за защита докторска дисертация; 

Натрупаните резултати както от изследванията на българските учени, така и от останалите 

участици в Акцията са изключително важни при разработването на ново поколение 

препоръки за хранене към различни групи от индивиди, както при хора, така и при 

животни; 

Членове на колектива са взели активно участие  в различните мероприятия на КОСТ 

Акция FA 1403, което е довело до разработването на двустранен проект в рамките на 

междуакадемичното сътрудничество между БАН и ЛАН, подписване на тристранно 

споразумение за изпълнение на изследователски проект между трима партньори на КОСТ 

Акция FA 1403 – Латвия, България и Франция; 

Работата на българския екип е високо оценена от работата на координатора на проекта по 

Акцията, което е отразено в придружаващ отчета документ. 

Трябва да бъде отбелязано също така, че рецензентите нямат бележки по изпълнението на 

финансовия план на проекта. 

Решение на ПНЕК: 

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

„Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/10 от 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94EE/36 от 30.11.2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 39 998.83 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 
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Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/10 от 

2016 г.  
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94EE/36 от 30.11.2018 г. 

3. Неизразходваните средства в размер на 1.17 лв. да бъдат възстановени на Фонда. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/10 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.4.11. Обсъждане на техническия и финансовия отчет по договор КП-06-МНФ/12 от 

15.07.2019г, ръководител доц. д-р Константин Костов, Геологически институт, 

БАН, за провеждане на международен научен форум на тема „Европейски конгрес 

по спелеология „ЕвроСпелео 2019“. 

Преведени средства: 8800 лв. 

Неизразходвани средства: 325.95лв. 

Място на провеждане: София   

Период на провеждане: 26-29.09.2019 г. 

Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 185 - Участниците с от 30 

държави 

От чужбина 136 74%  

Млади учени, докторанти и постдокторанти 13 7% Малкият процент се 

дължи на много 

големият брой 

участници като цяло. 

Изнесени доклади 52 - Освен докладите в 

програмата са 

включени няколко 

презентации и няколко 

работни срещи 

Заключение: В първоначално представения отчет за провеждане на международен научен 

форум на тема „Европейски конгрес по спелеология „ЕвроСпелео 2019“ липсваше 

информация за броя на младите учени. По препоръка на ИС и след разговор с 

ръководителя на проекта, Константин Костов, този пропуск беше отстранен. Броят на 

младите учени е 13, което е 7% от общия брой участници. ПНЕК не смята това за 

недостатък на форума, тъй като общият брой участници е изключително висок. Предлага 

се отчетът да бъде приет.  

Решение на ПНЕК:  

Въз основа на полученото положително становище: 
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ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/12 от 15.07.2019 г. Насочва 

финансовия отчет по договора за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

Връща на ПНЕК по двустранно сътрудничество отчет по договор КП-06-МНФ/12 

от 15.07.2019 г. за проверка дали изпълнението на договора съответства на 

условията на Процедурата. 

 

1.4.12. Обсъждане на техническия и финансовия отчет по договор КП-06-МНФ/22 от 

16.07.2019 г., ръководител доц. Лъчезар Перчеклийски, ЮЗУ, Благоевград, за 

провеждане на Международна научна конференция „ПОЛИСЛАВ XXIII“. 

 

Преведени средства: 9000 лв. 

Неизразходвани средства: 1139.85 лв. 

Място на провеждане: Университетски център „Бачиново“ – Благоевград  

Период на провеждане: 09 - 11.09.2019 г. 

Продължителност на научната програма: три дни     

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 88 - Участниците са от 10 

държави 

От чужбина 56 64%  

Млади учени, докторанти и постдокторанти 13 15%  

Изнесени доклади 88 - 7 от докладите са 

изнесени online 

 

Заключение:  

В първоначално представения отчет за Международна научна конференция „ПОЛИСЛАВ 

XXIII“ липсваше информация за броя на младите учени. По препоръка на ИС и след 

разговор с ръководителя на проекта, доц. Лъчезар Перчеклийски, този пропуск беше 

отстранен.Предлага се отчетът да бъде приет.  

Решение на ПНЕК:  

1.Въз основа на полученото положително становище ПНЕК приема техническия отчет по 

договор КП-06-МНФ/22 от 16.07.2019 г. 

2. Насочва финансовия отчет по договора за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/22 от 16.07.2019 г. и го насочва 

към финансов одит. 

 

1.4.13. Обсъждане на техническия и финансовия отчет по договор КП-06-МНФ/15 от 

14.12.2018г, 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“. 
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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 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 49 + 2  Двама от докладчиците 

са участвали задочно 

От чужбина 28 57 %  

Млади учени, докторанти и постдокторанти 13 25 %  

Изнесени доклади 49 + 2 - Два постерни доклада 

 

Заключение: В първоначално представения отчет за Международната научна 

конференция „Изкуствоведски четения 2019: Мотиво – модели – подготвителни рисунки“, 

модул „Старо изкуство“ имаше някои пропуски (липса на информация за конференцията, 

списък с младите учени, снимки от конференцията, липса на доказателства, че научният 

форум е проведен с финансовата подкрепа на ФНИ). Поради тази причина в доклад на 

ПНЕК до Изпълнителния съвет на ФНИ, ПНЕК препоръча отчетът да не бъде приет. По 

препоръка на ИС и след разговор с ръководителя на проекта, проф. Е. Мутафов, тези 

пропуски бяха отстранени. Вече е отпечатан и сборник със статии по докладите от 

конференция, като в печатния и електронния вариант на сборника е посочено, че 

конференцията се провежда с финансовата подкрепа на ФНИ. Предлага се отчета да се 

приеме. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

1. ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/15 от 14.12.2018г. 

2. Насочва финансовия отчет по договора за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/15 от 14.12.2018 г. и го насочва 

към финансов одит. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ВНЕК  

2.1. Доклад с вх. №94АА/14 от 24.06.2020 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 –  2019 г.“ Приложен е списък с всички 

проектни предложения. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 
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2.2. Доклад с вх. №94ЦЦ/5 от 25.06.2020 г. от проф. Цветан Давидков, председател на 

ВНЕК по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по 

обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г. 

Тематично направление 2 - Социални, икономически и образователни аспекти на 

пандемията COVID-19. Приложен е списък с всички проектни предложения. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

 

По т. 3 от дневния ред - Доклади от управителя на ФНИ. 

3.1. Доклад с вх. №80/385 от 23.06.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“ относно образуване на изпълнителни 

производства по влезли в сила решения по дела от конкурсна сесия 2012 год.  

Относно: Фонд „Научни изследвания“ през 2017 год. е завел дела срещу 

бенефициенти по договори за финансиране на научни изследвания от конкурсна сесия 

2012 год., по които е влязла в сила заповед на министъра на образованието и науката, 

по силата на която се отменя класирането по конкурс, проведен през 2012 год. в 

направление „Педагогика“ и „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в 

повече от едно приоритетно направление“. По две от делата - т.д. № 3157/2017г. и т.д. 

1396 от 2019 год., предстои да бъдат предприети действия по образуване на 

изпълнителни производства, тъй като въпреки писмени покани за плащане не са 

предприели действия по плащане в установените за това срокове. 

В тази връзка е необходимо да бъде взето решение, с което да се предприемат 

действия по снабдяване с изпълнителен лист и образуване на изпълнително 

производство пред съдебен изпълнител, определянето на процесуален представител и 

съответно заплащане на дължимите такси към съдебен изпълнител и хонорар.  
 

Решение на ИС: 

Определя адв. Иванка Андреева, като процесуален представител ФНИ за 

образуване на изпълнителни производства по влезли в сила съдебни решения по т.д. 

№ 3157/2017г. и т.д. 1396 от 2019 год. и възлага да бъде изплатено съответно 

заплащане на дължимите такси към съдебен изпълнител и хонорар. 

 

3.2. Доклад с вх. № 80/393 от 24.06.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – управител 

на ФНИ, относно определяне на специфични приемливи разходи по 

международните и ERA-NET програми. 

 

Решение на ИС: 

Определя работна група, която да изготви и предложи на ИС промени към 

Националните изисквания и условия за допустимост  на специфични приемливи 

разходи по международните и ERA-NET програми, в следния състав:  

1. Проф. Николай Лазаров 

2. Проф. Марияна Парзулова-Баева 

3. Проф. Вилма Стоянова 

4. Проф. Ирена Пейчева 
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5. Чл.-кор. проф. Илза Пъжева 

6. Проф. Георги Вайсилов 

7. Адв. Иванка Андреева 

Секретар: д-р Милена Александрова 

 

 

3.3. Доклад с вх. № 80/392 от 24.06.2020 г. от Милена Александрова, координатор по 

програми ERA-NET, относно определяне на тематични направления във връзка с 

подготовката на конкурса по програма FLAG-ERA през 2021 г.. 
 

Решение на ИС: 

Определя следните теми, които да бъдат изпратени като предпочитани от ФНИ 

за следващия конкурс по програма FLAG-ERA: 

За тематично направление Graphene: 

Layered Magnetic Materials and Heterostructures 

Functionalized GRMs for advanced multivalent metal-ion batteries (MMIBs) 
 

За тематично направление Human Brain Project: 

Studying genotype-phenotype relationships based on large cohorts studies of Brain 

Function 

Extending tools and services to contribute to COVID-19 research 

 

3.4. Доклад с вх. № 80/394 от 25.06.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – управител 

на ФНИ, относно подготовката на конкурс за международно сътрудничество във 

връзка с пандемията от КОВИД-19. Към доклада е приложено предложение за текст 

на съвместен конкурс (на английски език), координиран от Китайската фондация за 

природни науки, в който ще вземат участие и финансиращи организации от Белорусия 

и Русия. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема текста на общата покана за съвместен конкурс във връзка с пандемията 

КОВИД-19, координиран от Китайската фондация за природни науки, в който 

ще вземат участие и финансиращи организации от Белорусия и Русия. 

2. От страна на ФНИ конкурсът да се проведе в рамките на Общите насоки за 

конкурсите за двустранно сътрудничество, съгласувани с МФ през 2019 г. На 

следващо заседание на ИС да бъдат приети Специфични условия за конкурса за 

ФНИ. В Специфичните условия за конкурса да бъде предвидено 

бенефициентите да представят доклад за напредъка към ФНИ на всеки 6 

месеца. 

 

3.5. Проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ, уведоми членовете на ИС за 

необходимостта да бъде допълнен състава на ВНЕК по обявения Конкурс за 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

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

направление 1 „Медико-биологични проблеми“, поради големия брой постъпили 

проектни предложения. 
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Решение на ИС: 

Приема да бъде допълнен състава на ВНЕК- Тематично направление 1 „Медико-

биологични проблеми“ с резервните членове, определени с Протокол 23/09.06.2020 

г., както следва: 

1. проф. д-р Маргарита Димитрова Апостолова - Институт по 

молекулярнабиология, БАН;  

2. проф. д-р Нина Димитрова Ивановска - Институт по микробиология, БАН. 

  

 

По т. 4 от дневния ред – Разни. 

4.1. Възражение с вх. № 94ХХ/7 от 17.06. 2020 г. от проф. Христина Кутинкова, 

ръководител на проект с тема: „Възможности за получаване на екологично чиста 

плодова продукция от костилкови овощни видове – слива, праскова и череша“ 

относно решение на ИС на ФНИ от 15.05.2020 г. и допълнителна информация 

предоставена от ръководителя на проекта. 
 

Решение на ИС: 

Поради изчерпване на проецедурата по разглеждане на възражения по оценка на 

отчети за изпълнението на проекти, предвидена в Правилника на ФНИ, приема 

възражението за сведение и възлага на ПНЕК по селскостопански науки да изпрати 

писмо-отговор до ръководителя на договор ДН 16/4 от 2017 г. 

 

4.2. Становище с вх. №94НН/35 от 11.06.2020 г. от Надка Китанова, финансов експерт 

към Фонд "„Научни изследвания“ относно извършена проверка на наличните 

документи за закупена апаратура на проект с договор № ДН 09/7 от 15.12.2016 г., 

приложени към финансовия отчет за първия етап на договора.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема информацията от проверката относно извършена проверка на 

наличните документи за закупена апаратура.  

2. Приема договора да бъде приключен в съответствие с предишно решение на ИС 

прието с Протокол 17/24.04.2020 г. 

 

4.3. Предложение с вх. № 0907/73 от 22.06.2020 г. от проф. Петър Петров относно 

извънсъдебна спогодба, Институт по електроника, БАН.  
 

Решение на ИС: 

Отлага решението до изясняване на казуса и възлага на управителя да изпрати 

писмо до адвокатското дружество „Трифонова, Вуковска и Митева“, с което да 

изиска всички документи по делото в едноседмичен срок, да бъдат представени в 

деловодството на ФНИ. Да бъде поискано от адвокатското дружество да представи 

цялата документация по делата, които им е възложено да водят от името на ФНИ. 

 

4.4. Възражение с вх. № 0907/75 от 24.06. 2020 г. от доц. д-р Тодор Петров, 

ръководител на научен колектив на проект с договор № Н18/47 от 2017 г. на тема 
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“Експериментално и теоретично изследване на свръхбърза динамика на процеси, 

индуцирани при субпикосекундна лазерна нанообработка на полупроводници с 

широка забранена зона“ относно оценка за научната дейност през първия етап на 

проекта. 

 

Решение на ИС: 

Възлага на ПНЕК да бъде изпълнена процедурата, съгласно чл. 89, ал. 2 от ПФНИ 

по постъпилото възражение от доц. д-р Тодор Петров. 

 

4.5. Молба с вх. №  ФНИ-948 от 22.06.2020 от доц. Дилнора Гулямова, ръководител на 

проект с договор № КП-06-Н31/19, Институт по микробиология, БАН относно 

реализацията на проект и възстановяване на средства по договор КП-06-Н31/19 от 

13.12.2019 г., във връзка с отпадане на партньора по проекта.  
 

Решение на ИС: 

Решението се отлага до представяне на всички документи по случая на вниманието 

на членовете на ИС, след което ще вземе решение по казуса. 

 

4.6. Доклад с вх.№ 80/403 от 25.06.2020 г. от Даниела Козовска, финансов експерт към 

Фонд „Научни изследвания“ относно актуализиране на  „Указанията за 

изразходване и отчитане на средствата, предоставени от ФНИ“.  
 

Решение на ИС: 

Приемането на актуализираните „Указания за изразходване и отчитане на 

средствата, предоставени от ФНИ“ ще бъде разгледано на следващо заседание на 

ИС, след като членовете на ИС се запознаят подробно с тях.  

 

4.7. Членовете на ИС разгледаха и обсъдиха постъпилите заявления за участие във ВНЕК 

по „Конкурс за българска научна периодика – 2020 г.“ на експерти, които да покриват 

различните тематики. При обсъждането бяха следвани правилата, приети от ИС в 

съответствие с чл. 13, т. 7 на Правилника на ФНИ, както и изискванията от Правилата 

за определяне на състава на научно-експертните комисии.  
 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с чл. 35, ал. 3 на Правилника на ФНИ, за организиране на 

оценяването на проектните предложения по обявения Конкурс за „Българска 

научна периодика -2020 г.“, да бъде определена ВНЕК в състав от 5 члена. 

2. На основание чл. 15 от Закона за насърчаване на научните изследвания и чл. 13, 

т. 7 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“, определя следния състав на 

временната научно-експертна комисия със срок на дейност от датата на 

подписване на персоналните договори на членовете на ВНЕК с управителя на 

ФНИ до подписване на договорите за финансиране на проектите по конкурса: 

3. Определя следния състав на ВНЕК по „Българска научна периодика -2020 г.“: 

1. Проф. дн Румяна Василева Вацева, Национален институт по геофизика, геодезия 

и география, БАН 

2. Проф. д-р Тодор Георгиев Галунов, Великотърновски университет 
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3. Проф. д-р Георги Димитров Костадинов, Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров", ССА 

4. Доц. д-р Даниела Симеонова Цекова, Химикотехнологичен и металургичен 

университет 

5. Доц. д-р Румен Атанасов Димитров, Национален център по заразни и паразитни 

болести 

Секретар: Ивета Цонева 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

10. Д-р Милена Дамянова:……………………………… 
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