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П Р О Т О К О Л 

№ 35/11.09.2020 г. 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 11.09.2020 г. се проведе присъствено заседание по Skype на Изпълнителния 

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

 

 

На заседанието на ИС присъстват: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател 

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

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

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева 

6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

8. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

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

10. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова 

11. Д-р Милена Петкова Дамянова 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева  

 

секретар:  

д-р Боряна Хаджиева 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

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

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

 

1. Доклад на ВНЕК по двустранно сътрудничество. 

2. Доклади на ПНЕК. 

3. Определяне съставите на ВНЕК по научни области. 

4. Утвърждаване списък на независими оценители. 

5. Доклади на управителя. 

6. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред -  Доклад на ВНЕК по двустранно сътрудничество. 
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1.1. Доклад с вх. № 94АА/30 от 28.08.2020 г . от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на ВНЕК по Двустранно сътрудничество – 2020 г. относно научно 

оценяване и класиране на проектни предложения по „Конкурс за финансиране на 

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

Решение на ИС: 

Приема предложението на ВНЕК за оценяване и класиране на проектни 

предложения по „Конкурс за финансиране на проекти по двустранно 

сътрудничество  – България – Китай – 2019г.“. 

 

 

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

2.1. Доклад с вх. № 94ПП/15 от 03.09.2020 г. от проф. Пламен Петков –

председател на ПНЕК по Физически науки относно разглеждане на доклади от 

ръководители на договори: 

 

2.1.1. Доклад с вх.№ ФНИ-1427  от 12.08.2020 г. от доц. д-р Ружа Георгиева 

Харизанова, ръководител на договор КП-06-Н28/1 от 2018  г. на тема: „Синтез и 

диелектрични свойства на перовскит-базирани оксидни стьклокерамики“, 

Химикотехнологичен и Металургичен Университет, София.  

Относно: Промени в състава на Научния колектив на договор КП-06-Н28/1.  

Обосновка:  моля за разрешение от Научния колектив на проект КП-06- Н28/1 да бъдат 

изключени поради напускане на партниращата институция ИЕЕС-БАН и 

невъзможността да продължат да работят по задачите от проектното предложение д-р 

инж. Дона Владимирова Блъскова-Кошничарова и д-р инж. Здравка Димитрова 

Славкова. С оглед на успешното изпълнение на задачите от Работната програма от 

партниращата организация, в състава на Научния колектив от страна на ИЕЕС-БАН 

предлагам да бъде включена проф. д-р инж. Тамара Христова Петкова. 

Приложения: 

1. Писма-съгласие от д-р Здравка Славкова и д-р Дона Блъскова-Кошничарова за 

изключване от Научния колектив на проекта. 

2. Писмо-съгласие от проф. Тамара Петкова за включване в Научния колектив. 

3. Писмо-съгласие от страна на Ръководителя на Партниращата организация, от 

която са напусналите и новоприсъединявацият се членове на Научния колектив. 

4. Писмо-съгласие от всички участници в Научния колектив за предлаганата 

промяна в състава. 

5. Копие от доклада до Ректора на Базовата организация, ХТМУ, с което се 

информира за необходимостта от извършването на промени в състава на Научния 

колектив по договора. 

Решение на ПНЕК:   

Приема да напуснат колектива д-р инж. Дона Владимирова Блъскова-Кошничарова и д-р 

инж. Здравка Димитрова Славкова по договор КП-06-Н28/1 от 2018  г. и включването 

на проф. д-р инж. Тамара Христова Петкова. 
 

Решение на ИС: 
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Приема да напуснат колектива д-р инж. Дона Владимирова Блъскова-

Кошничарова и д-р инж. Здравка Димитрова Славкова по договор КП-06-Н28/1 

от 2018 г. и включването на проф. д-р инж. Тамара Христова Петкова. 

 

2.1.2. Доклад с вх. № 100101/97  от 14.08.2020 г. от доц. д-р Мариян Величков 

Богомилов, ръководител на договор ДН08/11 от 13.12.2016 г., на тема: 

„Експериментално изследване на адронни и ядрени взаимодействия и 

характеристики на кварк-глуонна плазма с установката NA61 в ЦЕРН“, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”. 

Относно: удължаване на срока на II етап на проект  ДН08/11 с 1 година, до 26 декември 

2021 г. 

Обосновка: Текущият срок на II етап на договор ДН08/11 изтича на 26 декември 

2020 г. Поради COVID19 пандемията през текущата година не бяха осъществени 

редица планирани командировки в чужбина. За 2021 г. бяха отложени 2 научни 

конференции и редица работни срещи на колаборацията, на които планирахме да 

представим нашите резултати. Конференцията NUFACT-2020 в Сардиния, Италия 

беше отложена за лятото на 2021, a NUCLEUS-2020 в Санкт Петербург, Русия е без 

определена дата все още. Колаборационната среща, предвидена за тази есен, е под 

въпрос дали ще бъде осъществена в ЦЕРН. 

В допълнение, през пролетта на 2021 г. експериментът NA61/SHINE навлиза в нова 

фаза на набиране на данни след двугодишно прекъсване на работата на 

ускорителите на ЦЕРН, за което се изисква присъствие на място на членове на 

колектива. 

Поради горните причини, удължаване с една година, до 26 декември 2021 г., би 

позволило изпълнението на програмата, предвидена за 2020 и 2021 г., ако 

епидемичните мерки позволяват. Тази промяна не изисква допълнително 

финансиране, промяна на финансовия план и на работната програма.  

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

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

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

уведомлението. След промяната, проект ДН08/11 от 2016 г. се удължава с 1 година, до 

26 декември 2021 г., като се сключи допълнително споразумение и бъде съгласувано с 

адв. Андреева. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока за изпълнение на втория етап на договор ДН08/11 

от 13.12.2016 г. с 1 година, до 26 декември 2021 г., като се сключи допълнително 

споразумение. 

 

2.1.3. Доклад с вх. № 0902/25 от 27.07.2020 г. от  проф. дфн Димитър Бакалов, 

ръководител на договор ДН 08/17 от 2016 г. на тема: „Изследване на спектъра и 

взаимодействията на атоми и молекули с цел определяне на фундаментални 

характеристики и закономерности на материята“, Институт по Ядрени 

Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН. 

Относно: удължаване на срока на II етап на проект  ДН08/17  с 8 месеца / 6 месеца и 2 

мес служебно дадени от ФНИ/, до 11 юли 2021 г. без промяна на финансовия план. 
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Обосновка: Колективът на ръководения от мен Договор работи понастоящем  върху 

задачите от работната програма за II етап; осемнадесетмесечният срок от 

превеждането на Базовата организация на средствата за втория етап изтече на 11 

май 2020. С доклад от 20.02.2020 уведомих Изпълнителния съвет, че като цяло. 

изпълнението на работната програма върви успешно, но изпълнението на работни 

пакети 3 и 5 закъснява съществено от предвидения график по изцяло независещи от 

нас причини, и помолих за удължаване на срока на договора с шест месеца. На 

заседанието си от 24.02.2020 ПНЕК по физически науки и науки за земята е приела 

решение за исканото удължаване на срока. 

Настъпилата дни по-късно пандемия осуети почти напълно изпълнението на 

работната програма на договора. Закъснението в Задача 1 от РПЗ „Подробен 

теоретичен модел на експеримента за определяне на радиуса на Земах на протона 

чрез измерване на свръхфината структура на мюонния водороден атом“ се дължи на 

прекъсване в работата в експеримента FAMU. предизвикано от извеждане от 

експлоатация на мюонния източник в лабораторията RIKEN-RAL. Великобритания 

и невъзможност за пътуване на италианския екип до Англия. По последни данни 

ускорителят ще бъде отново пуснат в редовна експлоатация в края на ноември т.г.  

При Задача 2 от РП5 „Пресмятане на повърхността на енергия на взаимодействие на 

екзотичен с обикновен хелий. Построяване на гладка апроксимация на резултатите“ 

големият обем на допълнителни спрямо първоначалните оценки числени 

пресмятания, за който беше необходимо значително време, вече е изпълнен, но 

експлоатацията на тези данни заедно с полски есперти-квантови химици среща 

трудности заради невъзможността за пряка съвместна работа.  

Въпреки посочените затруднения, породени от пандемията, екипът на договора 

получи през втория етап съществени нови резултати, които бяха публикувани в 

няколко статии в престижни международни списания с импакт фактор, между които 

Physical Review A. Physics Letters A. European Journal of Physics A. Applied Surface 

Science, International Journal of Modern Physics A. Symmetry, и др. Във всички тях е 

изразена благодарност към ФНИ. В процес на подготовка за публикация са още две 

статии. Напълно прова¬лени. обаче, са плановете за докладване на резултатите на 

международни конференции. И двете периодични конференции, на които бях 

поканен докладчик това лято. бяха отменени за догодина: същото е положението и с 

другите членове на екипа. Би било твърде жалко, ако тези престижни резултати не 

получат заслужената оценка от научната общност. 

Приложение: Копие от работната програма за втория етап на договора.  

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

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

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

уведомлението. След промяната, проект ДН08/17 от 2016 г. се удължава с 8 месеца, до 

11 юли 2021 г., като се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на втория етап на проект  ДН08/17  

от 2016 г. с 8 месеца до 11 юли 2021 г., като се сключи допълнително 

споразумение. 
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2.2. Доклад с вх. № 94РР/35 от 03.09.2020 г. от проф. Росица Николова –

председател на ПНЕК по Химически науки относно разглеждане на доклади от 

ръководители на договори: 

 

2.2.1. Доклад с вх. № ФНИ-1394 от 31.07.2020 г. от доц. д-р Николай Ц. Цветков,  

ръководител на договор КП-06-ОПР 03/8 от 18.12.2018 г., на тема: 

“Мултитаргетни пептид-фрагмент хибриди за лечение на невродегенеративни 

заболявания”, Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев". 

Относно: промяна в колектива по договор КП-06-ОПР 03/8  от 2018 г. 

Обосновка: Моля за Вашето съгласие като член на работния колектив от партньорската 

организация - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН (ИБФБМИ-

БАН) по договор КП-06-ОПР 03/8 да бъде включен ас. Христо Кирилов Стоименов, 

секция “QSAR и молекулно моделиране”, ИБФБМИ-БАН. 

Христо Стоименов е млад учен (МУ), дипломиран през 2019 г. като магистър- 

фармацевт в Медицински университет-София, Факултет по фармация. В края на 2019 г. 

Хр. Стоименов постъпва на работа в ИБФБМИ-БАН, където предвид образованието си и 

интересите си в областта на софтуерното инженерство работи активно в областта на 

компютърно подпомогнатия лекарствен дизайн с акцент именно върху търсене на 

активни лиганди по отнощение на таргетни биомакромолекули, участващи в 

биологичините пътища, водещи до невродегенеративни заболявания. Следователно се 

очаква Хр. Стоименов да подпомогне сериозно работата по проекта. 

За включването на Хр. Стоименов като член на работния колектив: 

не се изискват допълнителни финансови средства; 

има съгласие от страна на участниците в колектива от ИБФБМИ-БАН. 

Приложения: CV на ас. Христо Кирилов Стоименов; заявление за включване в 

колектива от Хр. Стоименов; съгласие от колектива на проекта. 

Решение на ПНЕК: 

Приема да бъде включен в състава на колектива по  договор КП-06-ОПР 03/8 от 2018 г. 

да  ас. Христо Кирилов Стоименов, секция “QSAR и молекулно моделиране”, ИБФБМИ-

БАН. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включен в състава на колектива по договор КП-06-ОПР 03/8 от 

2018 г. да  ас. Христо Кирилов Стоименов, секция “QSAR и молекулно 

моделиране”, ИБФБМИ-БАН. 

 

2.2.2. Доклад с вх. № 0907/89 от 21.07.2020 г. от доц. д-р Снежанка Методиева Бакалова, 

ръководител на договор ДН 19/11 от 10.12.2017 г. на тема: “Нови азотни 

хетероциклени лумипофори с вътрешномолекулен пренос на протон и техни 

комплекси за съвременната биомедицина”, Институт по органична химия с Център 

по фитохимия-БАН. 

Относно: промяна в  колектива по договор ДН19/11 от 2017 г.  

Обосновка: ас. Мелиха Бахри Сюлейман напуска научния колектив на договора поради 

прекратяване на трудовите взаимоотношения с ИОХЦФ - БАН. 
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ас. Нина Бойкова Стоянова - Нанкова е прекратила трудовите си взаимоотноошения с 

ИОХЦФ - БАН и сега е в трудови взаимоотношения в ИОНХ-БАН, но желае да остане в 

научния колектив на договора. 

Приложения: заявление за напускане на ас. Мелиха Бахри Сюлейман; заявление за 

желание да остане в колектива на ас. Нина Бойкова Стоянова – Нанкова; съгласие от 

колектива на проекта. 

Решение на ПНЕК: 

Приема напускане от колектива на ас. Мелиха Бахри Сюлейман и заявлението за 

продължаване на работата си в колектива на ас. Нина Бойкова Стоянова – Нанкова по 

договор   ДН19/11 от 2017 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема напускане от колектива на ас. Мелиха Бахри Сюлейман и заявлението за 

продължаване на работата си в научния колектив  на ас. Нина Бойкова Стоянова – 

Нанкова по договор  ДН19/11 от 2017 г.  

 

2.2.3. Доклад с вх. № 0907/92 от 22.07.2020 г. от член-кор. проф. дн Вася Стефанова 

Банкова, ръководител на договор ДН19/4 от 2017 г. на тема: „Зелени подходи за 

оползотворяване на зеленото богатство – природни дълбокоевтектични 

разтворители за извличане на биологичноактивни вещества от природни обекти“, 

Институт по органична химия с Център по фитохимия, ИОХЦФ-БАН. 

Относно: промяна в колектива по договор ДН19/4 от 2017 г.  

Обосновка: Моля да бъдат разрешени следните промени в състава на работния колектив 

на проект ДН 19/4. 

От състава на работния колектив да бъдат извадени: 

- Кристина Любомирова Георгиева - поради прекратяване на трудовите 

правоотношения с базовата организация ИОХЦФ-БАН 

- Цветинка Божидарова Грозданова, ИОХЦФ-БАН - поради отпуск по майчинство. 

- Борислава Иванова Кукурина, ИМБ - БАН - поради отпуск по майчинство. 

В състава да бъде включена ас. Ралица Стефанова Чимширова, назначена в ИОХЦФ, 

която ще участва активно в изпълнението на фитохимичните задачи по проекта. 

Приложения:  
1. Молба от Ралица Стефанова Чимширова за включване в екипа на проекта. 

2. Професионална биография на Ралица Стефанова Чимширова. 

3. Декларации за напускане от колектива на Кристина Любомирова Георгиева, Цветанка 

Божидарова Грозданова, Борислава Иванова Кукурина. 

4. Писмено съгласие на членовете на колектива за извършване на горепосочените 

промени в екипа. 

Решение на ПНЕК: 
Приема напускане от колектива на Кристина Любомирова Георгиева, Цветанка 

Божидарова Грозданова, Борислава Иванова Кукурина и включването на ас. Ралица 

Стефанова Чимширова в колектива по договор ДН19/4 от 2017 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема напускане от колектива на Кристина Любомирова Георгиева, Цветанка 

Божидарова Грозданова, Борислава Иванова Кукурина и включването на ас. 

Ралица Стефанова Чимширова в колектива по договор ДН19/4 от 2017 г. 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 35/11.09.2020 г.                                                                                        7 
 

 

2.2.4. Доклад с вх. № ФНИ-1337 от 24.07.2020 г. от проф. дхн Владимир Божинов 

Божинов, ръководител на договор КП-06-Н39/3 от 2019 г. на тема: „Интелигентни 

мултианалитни сензорни материали с програмирани свойства на молекулно равнище 

като логически апарати с многоканален флуоресцентен изход за диагностика в 

медицината и биологията“, Химикотехнологичен и металургичен университет, София. 

Относно: промяна в колектива по договор КП-06-Н39/3 от 2019 г.  

Обосновка: Моля за изпълнението на задачите по Работен пакет 4 - Биологични 

изследвания, от работната програма на договор № КП-06-ПН39/3 да бъде включен в 

екипа младият учен асистент Ирина Йорданова Георгиева. Тя е трудолюбив и 

перспективен млад учен, който ще допринесе много за успешното изпълнение на 

проекта. 

Приложения:  
1. Декларация за участие на Ирина Георгиева 

2. Декларация за съгласие на участниците в екипа 

3. Автобиография на новия член на екипа 

4. Нов списък на участниците в проекта 

Решение на ПНЕК: 

Приема включването на асистент Ирина Йорданова Георгиева в колектива на договор 

КП-06-Н39/3 от 2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема включването на асистент Ирина Йорданова Георгиева в колектива на 

договор КП-06-Н39/3 от 2019 г. 

 

2.2.5. В съответствие с решение на ИС на ФНИ от 06.12.2019 г. (т.7.2. от Протокол 

№7/06.12.19г.), ПНЕК отново разгледа допълнително предоставени документи към 

финансов отчет за първия етап от изпълнението на договор ДН09/20 от 2016 г. на тема: 

„Интегриран подход за подобряване качеството, органолептичните свойства и 

биологичната активност на функционални храни от арония (Aronia melanocarpa), чрез 

копигментация и синергизъм в антиоксидантната активност“, с ръководител -  проф. д-р 

Петко Денев, Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН.  

 Приета научна оценка за първи етап „Много добър“ с Протокол №6/12.04.19г., стр. 

38   

Първоначална обща сума  -  97 400 лв. 

 Преведени за І етап – 48 700 лв. 

Оценка за І етап –  Много добър (Протокол №6/12.04.2019 г.) 

 Средства за ІІ етап – 48 700 лв. 

  Неизразходвани средства –  1017,85 лв.  

Непризнати разходи – 6 775.60 лв. 

Финансов одит: Коригираният Финансовият отчет на проекта е проверен за 

допустимост на разходваните средства от регистриран одитор с рег. № 051, в 

съответствие с чл. 85, ал. 1 от ПФНИ.  Фактическата констатация определя общия 

размер на извършените разходи на 54 457.75 лв., отчетени в заключителния финансов 

отчет за първия етап на проекта. Констатирани са 6 775.60 лева непризнати разходи от 

преведените за I етап средства, като признати разходи остават 40 906,55 лв. 
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Решение на ПНЕК:   

1.Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94НН/47, че сумата на непризнатите разходи е 6 775.60 лв., 

а разходите по договора  в размер на 40 906,55 лв. са признати и законосъобразни. 

2. ПНЕК предлага да бъде финансиран втория етап по договор ДН09/20 от 2016 г. с 

предвидената в договора за финансиране сума от 48 700 лв., от която да бъде 

приспадната сумата на непризнатите разходи от първия етап размер на 6 775.60 лв. 

като бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94НН/47, че сумата на непризнатите разходи е 6 

775.60 лв., а разходите по договора  в размер на 40 906,55 лв. са признати и 

законосъобразни. 

2. Приема да бъде финансиран втория етап по договор ДН09/20 от 2016 г. с 

предвидената в договора за финансиране сума от 48 700 лв., от която да бъде 

приспадната сумата на непризнатите разходи от първия етап размер на 6 775.60 

лв., като бъде сключено допълнително споразумение. Сумата, която да бъде 

преведена е в размер на 41 924.40 лв., а сумата за отчитане за втория етап е 

49 717,85 лв.  
3. Сумата на неизразходваните средства от 1017,85 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

По т. 3 от дневния ред -  Определяне съставите на ВНЕК по научни области. 

3.1. Изпълнителният съвет разгледа и обсъди списъка с учени от базите данни на ФНИ, 

които са кандидати за членове на временни научно-експертни комисии в научните 

области, определени в чл. 6, ал. 2 на Правилника на ФНИ. При обсъждането бяха 

следвани правилата, приети от ИС в съответствие с по чл. 13, т. 7 на Правилника на 

ФНИ, както и изискванията от Правилата за определяне състава на научно-

експертните комисии. 
 

Решение на ИС:  

1. В съответствие с чл. 35, ал. 4 на Правилника на ФНИ, за оценяването на 

проектните предложения по обявените „Конкурс за финансиране на 

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

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 

г.”, да бъде определена една ВНЕК за всяка научна област 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 следните 

състави на временните научно-експертни комисии със срок на дейност от 

датата на подписване на персоналните договори на членовете с управителя на 

ФНИ до подписване на договорите за финансиране на проектите по двата 

конкурса. 

 

I. Биологически науки 

1. Проф. д-р Мариела Константинова Оджакова-Байтошева - Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“; 
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2. Проф. дн Стефан Вълчев Панайотов - Национален център по заразни и паразитни 

болести; 

3. Проф. дн Виолета Борисова Великова - Институт по физиология на растенията и 

генетика, БАН; 

4. Проф. д-р Мая Янева Величкова - Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, БАН; 

5. Доц. д-р Теодора Гичева Данева - Институт по Биология и Имунология на 

Размножаването, БАН. 

Резервни членове: проф. д-р Светлана Петкова Мишева - Институт по 

физиология на растенията и генетика, БАН; 

проф. д-р Венета Иванова Грудева - Софийски Университет „Св, Кл. 

Охридски“. 

 Секретар – Олга Рахнева 

  

II.      Математически науки и информатика 

1. Проф. дфн Катя Желева Вутова – Институт по електроника-БАН; 

2. Проф. д-р Румен Златев Янков – Институт по механика-БАН; 

3. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – Пловдивски университет „П. Хилендарски“;  

4. Доц. д-р  Тодорка Герасимова Александрова – Институт по математика и 

информатика, БАН;  

5. Доц. д-р Пламен Стоянов Матеев – Софийски Университет „Св, Кл. Охридски“; 

Резервен член: доц. д-р Мариана Матеева Петрова – Великотърновски 

университет „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Секретар – Роза Кондова 

 

  

III.  Медицински науки 

1. Проф. д-р Елена Иванова Георгиева - Институт по физиология на растенията и 

генетика, БАН;  

2. Доц. д-р Илия Манолов Илиев - Медицински университет-София; 

3. Доц. д-р Параскев Тодоров Недялков – Медицински университет-София; 

4. Проф. д-р Иванка Милошева Цаковска - Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство, БАН; 

5. Проф. д-р  Иванка Исталианова Димова – Медицински университет-София; 

Секретар – Олга Рахнева 

 

IV.       Науки за Земята 

1. Проф. д-р Йордан Иванов Кортенски - Минно-геоложки университет, 

София; 

2. Доц. д-р Невен Александров Георгиев - СУ "Св. Климент Охридски"; 

3. Проф. д-р Дария Куртева Иванова - Геологически институт, БАН; 

4. Доц. д-р Росица Христова Титоренкова - Институт по минералогия и 

кристалография, БАН; 

5. Проф. дн Румяна Василева Вацева - Национален институт по геофизика, 

геодезия и география, БАН. 

Секретар: д-р Милена Александрова  
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V. Обществени науки 

1. Доц. д-р Светла Богданова Бонева – Университет за национално и световно 

стопанство; 

2. Проф. д-р Мариела Тодорова Модева – Университет по библиотекознание и 

информационни технологии; 

3. Доц. д-р Андрей Сашов Александров - Институт за държавата и правото, БАН; 

4. Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова – Стопанска академия "Димитър А. Ценов", 

Свищов 

5. Проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева -Божанова  - Софийски университет „Св. 

Кл. Охридски“; 

Секретар – инж. Нечо Клисуров 

 

VI. Селскостопански науки 

1. Проф. д-р Оля Евтимова Караджова- Институт по почвознание, 

агротехнологии и защитата на растенията „Н. Пушкаров“; 

2. Доц. д-р Божин Максимов Божинов - Аграрен универститет, Пловдив; 

3. Чл. кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов  - Университет по хранителни 

технологии, Пловдив; 

4. Проф. д-р  Вилиана Маринова Василева  – Институт по фуражни култури  - 

Плевен; 

5. Доц. д-р Самир Изетов Наимов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски. 

           Секретар – Роза Кондова 

 

VII. Технически науки 

1. Проф. д-р Нанко Христов Бозуков - Университет по хранителни технологии, 

Пловдив;  

2. Проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров - Технически университет – София; 

3. Проф. д-р Нели Владова Георгиева - Химикотехнологичен и металургичен 

университет – София; 

4. Доц. д-р Маргарита Милчева Натова - Институт по механика, БАН; 

5. Доц. д-р Олимпия Николаева Роева - Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство, БАН; 

Резервни членове: доц. д-р Маргарита Николаева Терзийска –  Университет по 

хранителни технологии – Пловдив;  

доц. д-р Димитър Цветков Пешев – Химикотехнологичен и металургичен 

университет, София. 

Секретар – д-р Милена Александрова 

 

VIII.     Физически науки   

1. Доц. д-р Светослав Михайлов Колев - Институт по електроника, БАН; 

2.    Проф. дн Пламен Кoстадинов Петков - Химикотехнологичен и металургичен 

университет, София; 

3.    Доц. д-р Димана Илиева Назьрова - Институт по оптически материали и 

технологии  БАН; 

4. Доц. д-р Камен Асенов Козарев  - Институт по Астрономия с НАО, БАН; 
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5. Доц. д-р Мартин Василев Иванов – Институт за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика, БАН. 

Резервен член: Доц. д-р Юлия Любомирова Генова - Институт по физика на 

твърдото тяло, БАН; 

Секретар – д-р Боряна Хаджиева 

 

IX. Химически науки 

1. Проф. д-р Росица Димитрова Николова- Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 

2. Проф. д-р Севдалина Христова Турманова - Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – Бургас 

3. Проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски-  Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 

4. Доц. д-р Нина Димитрова Димчева-  Пловдивски университет "П. 

Хилендарски"; 

5. Доц. д-р Елена Здравкова Иванова - Институт по обща и неорганична химия, 

БАН; 

 Секретар – д-р Боряна Хаджиева 

 

X. Хуманитарни науки 

1. Чл.-кор. проф. д.изк. Мила Христова Сантова  – Институт за етнология и 

фолклористика с Етнографски музей, БАН; 

2. Проф. д-р Валентина Ангелова Драмалиева – Университет за национално и 

световно стопанство. 

3. Доц. д-р Явор Иванов Милтенов - Институт за български език,  БАН; 

4. Доц. д-р Румелина Илиева Василева- Вълчева – Университет по 

библиотекознание и информационни технологии; 

5. Доц. д-р Мариана Христова Витанова - Институт за български език, БАН; 

Резервни членове: проф. д-р Иван Василев Христов - Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“; проф. д-р Ирена Георгиева Василева - Нов 

български университет. 

Секретар – инж. Нечо Клисуров 

 

По т. 4 от дневния ред -  Утвърждаване списък на независими оценители. 

4.1. Доклад с вх. № 80/695 от 09.09.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов,  

управител на ФНИ, във връзка с изискването на Правилника на ФНИ за 

утвърждаване от ИС на списъка с оценители на проектни предложения и на 

отчети към ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Утвърждава списъкът с оценители, като бъде периодично допълван при 

подаване на заявления за оценители от други  експерти. 

 

 

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

5.1. Доклад с вх. № 80/685 от 04.09.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно подготовка на отговор по касационна жалба по  т.д. 
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№5808 от 2019 год. по описа на Софийски апелативен съд и подготовка на 

касационна жалба по т.д. № 5944 от 2019 год. по описа на Софийски апелативен съд. 
 

Решение на ИС: 

Определя адв. Иванка Андреева да подготви отговор на касационна жалба по т.д. 

№5808 от 2019 год. по описа на Софийски апелативен съд и касационна жалба по 

т.д. № 5944 от 2019 год. по описа на Софийски апелативен съд, като бъдат 

заплатени съдебните такси и съответното възнаграждение. 

 

5.2. Доклад с вх. № 80/694 от 09.09.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно задание и проучване на пазара за интернет страница 

на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема техническото задание за нова интернет страница на ФНИ. 

Техническото задание да бъде изпратено с писмо до потенциални изпълнители 

като проучване за цена на новата интернет страница на ФНИ, без да се определя 

максимална цена. 

 

5.3. Доклад с вх. № 80/693 от 09.09.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно приемане на актуализирани указания за финансово 

изпълнение и отчитане на проектите по конкурси от 2020 г., които да бъдат 

прилагани за договорите финансиране през 2020 г. и следващи години. 
 

Решение на ИС: 

Приема актуализираните „ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ КОНКУРСИ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ И 

ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФОНД „НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ” и приложенията към тях, които да бъдат прилагани за 

договорите финансиране през 2020 г. и следващи години. При необходимост, на 

следващо заседание на ИС правилата могат да бъдат допълвани. 

 

5.4. Доклад с вх. № 80/692 от 09.09.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно организиране на оценяването по обявения конкурс 

ННП Петър Берон и НИЕ и определяне на външен експерт, който да подпомогне 

служителите на ФНИ в подбора на оценители по постъпилите проектни 

предложения. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема като външен експерт, който да подпомага дейността на служителите на 

ФНИ по организиране на оценяването на проектните предложения по Конкурс 

- ННП Петър Берон и НИЕ, да бъде определена проф. Зара Желева и определя 

възнаграждение за дейността в размер 1 000 лв. 

2. Определя възнаграждение за оценителите на проектните предложения по 

конкурса, както следва: 

300 лв. за изготвяне на индивидуална оценка и участие в изготвянето на 

консенсусен доклад за оценка за проект; 

150 лв. за репортерите, отговарящи за изготвянето на консенсусния доклад. 
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5.5. Доклад с вх. № 80/701 от 10.09.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно ВНЕК по конкурс „Българска научна периодика“ 

2021 г. и предложение избраната временна научно - експертна комисия с протокол 

№25 от 26.06.2020 г. на ИС да организира оценяването и за настоящия конкурс.   

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. Приема избраната временна научно - експертна комисия с протокол №25 от 

26.06.2020 г. на ИС да организира оценяването и за конкурс   „Българска 

научна периодика“-2021 г. 

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 -2021 г.“: 

 

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

геодезия и география, БАН; 

2. Проф. д-р Тодор Георгиев Галунов, Великотърновски университет; 

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. 

Резервен член: доц. д-р Елена Петрова Кашчиева, Химикотехнологичен и 

металургичен университет. 

Секретар: Ивета Цонева 

 

5.6. Доклад с вх. № 80/699 от 10.09.2020 г. от Любомира Христова, секретар на НЕК 

по двустранно сътрудничество относно получено запитване от Австрийска 

страна за обявяване на съвместен конкурс България-Австрия през есента на 

2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде подготвен и обявен съвместен конкурс България-Австрия 

през есента на 2020 г. и срок на сключване на договорите през 2021 г.  

 

 

По т. 6 от дневния ред -  Разни. 
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6.1. Писмо с вх. № ФНИ-1490/24.08.2020 г. от акад. Ангел Гълъбов, д.м.н. относно 

ръководството на научни проекти към ФНИ от пенсионери, които нямат право 

да ръководят проекти ако не са назначени по трудов договор . 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение, като при обсъждането на следващите насоки по конкурси на 

ФНИ, казусът ще бъде разгледан. 

 

6.2. Членовете на ИС разгледаха и обсъдиха постъпилите възражения по „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

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

следва: № ФНИ-1541/01.09.2020 г. от гл. ас. д-р Мая Захариева, ръководител на 

проектно предложение КП-06-К1/28; № ФНИ-1628/02.09.2020 г. от проф. 

Радостина Александрова, ръководител на проектно предложение КП-06-К1/18; 

№ ФНИ-1530/28.08.2020 г. от проф. Силвия Минева, ръководител на проектно 

предложение КП-06-К2/16. 
 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с Правилника на ФНИ насочва постъпилите възражения по 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по 

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

год.“ и становища по тях към Комисия по възражения, която ще бъде 

създадена след приключване на Конкурсите 2020 г., съответно през 2021 г. 

2. Приема да бъде проведена среща между членовете на ИС, председателите 

на ВНЕК по Конкурси 2020 г. и членовете на сега действащата комисия по 

възражения, която да се проведе на 09.10.2020 г. 

 

6.3. Информация с вх. № ФНИ-1756/10.09.2020 г. от доц. д-р инж. Иван Симеонов 

Симеонов относно решение на ИС на ФНИ за финансиране на проект с 

ръководител доц. д-р Андрей Чорбанов по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“ с посочени други източници на 

финансиране. 
 

Решение на ИС: 

Насочва информацията от доц. д-р инж. Иван Симеонов към ВНЕК - 

Направление 1 по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от 

COVID-19– 2020 год.“. ВНЕК по Направление 1 да извърши кръстосана 

проверка на работната програма на проект КП-06-К1/9  и на проектите, 

посочени в писмото и други финансирани проекти на групата, ако има 

такива. Ако е необходимо, да бъдат изискани допълнителни документи от 

доц. д-р Андрей Чорбанов, ръководител на проект КП-06-К1/9 от 2020 г. 

 

6.4. Писмо с вх. № 0903/71 от 26.08.2020 год. от проф. д-р Рени Калфин - директор 

на ИНБ на БАН и д-р Любка Танчева - координатор по договор № ДН 03/13 от 

2016 год. във връзка с заведените три съдебни дела от проф. Борис Тенчов 
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срещу два от институтите на БАН, партньори по договора и становище от адв. 

И. Андреева №80/690/09.09.2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде организирана среща с проф. Рени Калфин и представители от 

ФНИ – проф. Николай Лазаров, зам. председател на ИС и проф. Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ за изясняване на настъпилия казус по договор № ДН 03/13 от 

2016 г. 

 

6.5. Писмо с вх. № ФНИ-1486/21.08.2020 год. от д-р Цветан Борисов Цветанов, дм, 

ръководител на Договор КП-06-М23/2 от 18.12.2018 г. относно удължаване на 

срока на проекта с 1 година и промени в работната програма и заглавието на 

проекта и становище от адв. И. Андреева №ФНИ-1753/09.09.2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Насочва писмото към ПНЕК за мониторинг на договор КП-06-М23/2 от 

18.12.2018 г. и представяне на становище на следващо заседание на ИС, в 

което да бъдат посочени мотивите за продължението на проекта или неговото 

прекратяване. 

 

6.6. Писмо с вх. № ФНИ-1760/10.09.2020 год. от г-н Светослав Миланов, 

ръководител на договор КП-06-РИЛА/5 от 2018 г. с молба договорът да бъде 

продължен с 1 година. 
 

Решение на ИС: 

Приема договор КП-06-РИЛА/5 от 2018 г. да бъде продължен с 1 година, до 

20.12.2021 г., като бъде сключено допълнително споразумение.  

 

6.7. Писмо с вх. № ФНИ-1767/10.09.2020 год. от проф.д-р Николай Щерев, 

ръководител на проектно предложение за научна проява „Индустриален растеж“ 

2020 г. относно промяна на датите за провеждане на конференцията, вместо да 

се проведе на 09-11 Октомври 2020 г., да се проведе на 02 - 04 Октомври 2020 

г., поради затваряне на хотела заради епидемиологичната обстановка в 

страната. 
 

Решение на ИС: 

Приема датите за провеждане на конференцията „Индустриален растеж“ да 

се променят съответно - вместо да се проведе на 09-11 Октомври 2020 г., да 

се проведе на 02 - 04 Октомври 2020 г. по проектно предложение ФНИ-194 от 

14.02.2020 г. 

 

 

 

 

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

 

(д-р Боряна Хаджиева)    (проф. дтн Светослав Николов) 
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Членове на ИС: 

 

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

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

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

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

5. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева:……………………………… 

6. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров:………………………………………. 

7. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова:………………………………….. 

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

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

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


