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П Р О Т О К О Л 

№ 37/09.10.2020 г. 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 09.10.2020 г. се проведе присъствено заседание 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. Обсъждане на проблеми при оценяване на проектни предложения, установени от 

комисията по възраженията (съвместно с председателите на ВНЕК и членовете на 

комисията по възраженията). 

2. Доклади на ПНЕК. 

3. ВНЕК по Двустранно и международно сътрудничество. 

4. Доклади на управителя. 

5. Разни. 
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По т. 1 от дневния ред -  Обсъждане на проблеми при оценяване на проектни 

предложения, установени от комисията по възраженията (съвместно с председателите на 

ВНЕК и членовете на комисията по възраженията). 

  

1.1. Доклад с вх. № 94ЕЕ/31 от 07.10.2020 г. от проф. Евгени Кирацов, 

председател на комисията по възражения към Фонд „Научни изследвания“  

относно окончателен доклад на комисията по възраженията съгласно чл. 18 от 

процедурата по възражения.  
 

Срокът на дейност на комисията бе удължаван два пъти. С два месеца през м. юни 

2020 г. във връзка със затрудненията в дейността й от ограниченията наложени 

поради кризата с COVID-19 и с един месец през м. август 2020 г., във връзка с 

нуждата от прецизиране на изискванията към оценителите, допуснали грешки в 

работата си по чл. 61 т. 4 от Правилника на ФНИ. 

Комисията разгледа 36 броя възражения и изготви становище за всяко едно от тях, 

като не допусна до разглеждане 3 възражения. Установи се, че 27 възражения са 

основателни и предложи тези проекти да бъдат представени на трети оценител, 

който да направи нова оценка по критериите, срещу чиято оценка е възразено. Чрез 

жребий бяха избрани и третите оценители за съответните проекти.  

Приложения:  
1. Становища на комисията за недопуснати възражения – 3 бр.  

2. Списък с проекти предложени за оценяване от трети оценител  

3. Списък с новите оценки на проектните предложения, оценени от трети оценител  

4. Списък с проектите, които се предлагат на ИС на ФНИ за допълнително 

финансиране. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема предложенията на членовете на комисията по възражения и на 

председателите на ВНЕК, които ще бъдат взети под внимание в изготвянето 

на следващите документи по конкурси. 

2. Приема Окончателния доклад на комисията по възражения 2019 г. и изказва 

благодарност към нея за добре свършената работа. 

3. Възлага на ВНЕК да обърне внимание на всеки от критериите в картата за 

оценка да има обосновка от оценителя. 

4. В края на конкурсната процедура всяка ВНЕК да изготви обобщен доклад, в 

който да посочи оценители, които не са си свършили добросъвестно работата, 

за което те ще бъдат санкционирани. 

 

 

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

2.1. Доклад с вх. № 94РР/45 от 07.10.2020 г. от проф. Росица Николова –

председател на ПНЕК по Химически науки относно разглеждане на доклади от 

ръководители на договори и  обсъждане и оценяване на междинни отчети по 

договори: 

 

2.1.1. Доклад с вх. № ФНИ-1911/21.09.2020 г. от доц. д-р Николай Ц. Цветков, 

ръководител на договор КП-06-ОПР 03/8 от 18.12.2018 г., на тема: 
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“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 разрешение от почитаемия ИС да извършим следните промени на 

колектива на договор: 

1) проф. Ива Угринова подаде молба за напускане на колектива на договор № КП-06- 

ОПР 03/8 (приложена). 

2) студентите Нора Георгиева Ангелова и Десислава Бориславова Борисова напускат 

работния екип на проект по договор № КП-06-ОПР 03/8. 

3) студентите Илиян Владимиров Огнянов и Мартина Ивова Пеева се присъединяват 

към научния колектив по договор № КП-06-ОПР 03/8. 

Приложения: Молба/заявление от участник в колектива, резолирана от базовата и 

партньорски организации, актуализиран списък на колектива. 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема да напуснат състава на колектива по договор КП-06-ОПР 03/8 от 2018 г. проф. 

Ива Угринова и студентите Нора Георгиева Ангелова и Десислава Бориславова 

Борисова. 

2. Приема да бъдат включени в състава на колектива по договор КП-06-ОПР 03/8 от 

2018 г. студентите Илиян Владимиров Огнянов и Мартина Ивова Пеева. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема да напуснат състава на колектива по договор КП-06-ОПР 03/8 от 2018 

г. проф. Ива Угринова и студентите Нора Георгиева Ангелова и Десислава 

Бориславова Борисова. 

2. Приема да бъдат включени в състава на колектива по  договор КП-06-ОПР 03/8 

от 2018 г. студентите Илиян Владимиров Огнянов и Мартина Ивова Пеева. 

 

2.1.2. Доклад с вх. № ФНИ-1930/24.09.2020 г. от гл. ас. д-р Юлия Русланова Романова, 

ръководител на договор КП-06-Н39/2 от 2019 г. на тема: “ Машинно обучение при 

оценка на взаимовръзката структура-свойства: на лов за хромофори за синглетно 

разцепваяне”, СУ "Св. Климент Охридски". 

Относно: включване на нови членове в колектива на проект КП-06-Н39/2 от 09.12.2019 

г. 

Обосновка: Моля в научния колектив на проект «Машинно обучение при оценка на 

взаимовръзката структура-свойства: на лов за хромофори за синглетно разцепване» по 

договор КГ1-06-Н39/2 от 09.12.2019 да бъдат включени студентките Гергана Янкова 

Костадинова и Васка Цветанова Петакова. 

И двете са перспективни студентки от специалност «Химия и Информатика» с интереси 

в областта на изчислителната химия и от началото на тази година са кръжочнички в 

нашата група към катедрата по «Неорганична химия» при ФХФ на СУ. Студентките 

вече са придобили основни технически умения и са с желание за развитие в областта на 

молекулния дизайн и статистическия анализ на данни. Работата им по задачи от проекта 

ще осигури срочното и качествено изпълнение на работната програма на договора, както 

и ще спомогне за разширяване на знанията и повишаване на квалификацията на им. 

Приложения: съгласие от членовете на колектива (списък на колектива с подписи), 

мотивационно писмо за включване на студентките и автобиография. 

Решение на ПНЕК: 
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Приема включване в колектива на студентките Гергана Янкова Костадинова и Васка 

Цветанова Петакова по договор  КП-06-Н39/2 от 2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема включване в колектива на студентките Гергана Янкова Костадинова и 

Васка Цветанова Петакова по договор   КП-06-Н39/2 от 2019 г. 

 

2.1.3. Доклад с вх. № ФНИ-1828/15.09.2020 г. от проф. д-р Николай Василев, 

ръководител на договор КП-06-Н29/6 от 01.12.2018 г. на тема: „ЯМР 

спектроскопия с in situ облъчване при дизайн на нови функционални материали“, 

Институт по Органична химия с Център по Фитохимия-БАН. 

Относно: промяна в колектива по договор КП-06-Н29/6 от 01.12.2018 г.  

Обосновка: Уведомявам Ви, че докторант Силвия Христова Христова, член на 

колектива, е отчислена с право на защита и е напуснала ИОХЦФ-БАН. Моля по време на 

втория етап на настоящия проект тя да бъдат заменена с Мартин Антониев Равуцов, 

който е член на лаборатория Органичен синтез и стереохимия“ към Институт по 

Органична химия с Център по Фитохимия-БАН и притежава статут на млад учен. 

Посоченият млад учен притежава компетентност и умения, сходни с тези на колежката, 

която напуска. 

Приложения:  
1. Декларации за съгласие с посочената промяна от всеки от засегнатите членове на 

колектива - Силвия Христова Христова и Мартин Антониев Равуцов. 

2. Професионална автобиография на Мартин Антониев Равуцов. 

Решение на ПНЕК: 
Приема напускане от колектива на докторант Силвия Христова Христова и включването 

на Мартин Антониев Равуцов, млад учен в колектива по договор КП-06-Н29/6 от 

01.12.2018 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема напускане от колектива на докторант Силвия Христова Христова и 

включването на Мартин Антониев Равуцов, млад учен в колектива по договор 

КП-06-Н29/6 от 01.12.2018 г. 

 

2.1.4. Доклад с вх. № ФНИ-1646/02.09.2020 г. от доц. д-р Петко Стоев Петков, 

ръководител на КП-06-Д002/2 от 14.12.2018 г., Финансиран по програма за 

двустранно сътрудничество CONCERT-Japan, СУ „Св. Климент Охридски“. 

Относно: удължаване на срока по договор КП-06-Д002/2 от 14.12.2018 г. с 6 месеца + 2 

служебно дадени от ФНИ, до 31.05.2021 г. 

Обосновка: Моля да разрешите удължаване на срока за изпълнение на етап I на договор 

КП-06-Д002/2 с шест месеца, без финансови задължения от страна на ФНИ, по следните 

причини: 

1) Поради възникналата сложна епидемиологична обстановка с COVID-19 още през 

декември месец 2019 г. в Япония (страна партньор), януари месец 2020 г. във 

Франция (страна партньор) и Европа, всички изследвания по проекта претърпяха 

съществено забавяне. Забавянето е свързано с невъзможността за осъществяване на 

работни срещи планувани по проекта. 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 37/09.10.2020 г.                                                                                        5 
 

2) Основните пера в бюджета на договора са свързани с пътни разходи и разходи за 

пребиване при посещение на партньорските организации. Поради силното 

ограничаване на пътуванията зад граница, забраната за организиране на групови 

мероприятия, средствата от бюджета на проекта не могат да бъдат усвоени. 

3) Партьорската институция от френска страна (ENSICAEN, University of Normandy, 

France) е получила удължение в рамките на 6 месeца на проекта без допълнителни 

финансови задължения. Японската страна (Yokohama University, Japan) също очаква 

такова удължение. 

Предвид предоставеното вече двумесечно удължение на проекти финансирани от ФНИ и 

исканото в настоящият доклад удължение от още 6 месеца, би следвало първият етап на 

проекта да приключи на 31.05.2021 г. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението. След промяната, проект КП-06-Д002/2 от 14.12.2018 г. се удължава с 6 

месеца + 2 служебно дадени от ФНИ, до 31.05.2021 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор КП-06-Д002/2 от 14.12.2018 г. с 6 месеца + 

2 служебно дадени от ФНИ, до 31.05.2021 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

2.1.5. Уведомление с вх. № 100116/14 от 17.09.2020 г. от проф, дхн Мартин Славчев 

Божинов, ръководител на договор ДН19/3 от 10.12.2017 г. на тема: „Моделиране, 

оптимизация и модификация на нанопорьозни анодни оксидни филми като 

катализатори за фотоелектролиза на вода“, Химикотехнологичен и металургичен 

университет – София. 

Относно: удължаване на срока по договор ДН19/3 от 10.12.2017 г. с 6 месеца + 2 

служебно дадени от ФНИ, до 10.08.2021 г. 

Обосновка: Във връзка с извънредното положение заради епидемията от COVID-19. 

Фонд „Научни изследвания“ удължи с 2 месеца срока за изпълнението на текущите 

етапи на проекти. По този начин срокът за приключването на втория етан на ДН-19-

3/10.12.2017 г. стана 10.02.2021 г. Поради необходимостта от извършване и анализиране 

на динамични фото- електрохимични измервания на модифицирани фотокатализатори. 

апаратурата за които ще бъде доставена в края на м. октомври 2020 г.. вследствие 

забавяне на обществена поръчка, но съпътстващ инфраструктурен проект, моля срокът 

за изпълнението на втория етап на договор ДН-19-3/10.12.2017 г. да бъде удължен 

допълнително с още 6 месеца и да стане 10.08.2021 г. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението. След промяната, проект ДН19/3 от 10.12.2017 г. се удължава с 6 месеца 

+ 2 служебно дадени от ФНИ, до 10.08.2021 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 
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Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДН19/3 от 10.12.2017 г. с 6 месеца + 2 

служебно дадени от ФНИ, до 10.08.2021 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

 

2.1.6. Доклад с вх. № 100101/108 от 21.09.2020 г. от проф. д-р Стефан Цаковски, 

ръководител на договор ДН19/15 от 20.12.2017 г. на тема: „Оценка на 

въздействието на пречиствателните станции за отпадни води върху водни 

обекти“, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. 

Относно: Удължение на срока за изпълнение на договор ДН19/15 от 20.12.2017 г. с 10 

месеца, до 20.10.2021 г. 

Обосновка: Наложените ограничения вследствие на пандемията от COV1D-19 

възпрепятстваха изпълнението на част от заложените дейности във втория етап от 

договора (“Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадни води 

върху водни обекти”), като пробовземане през пълноводния период на изследваните 

волни тела (април 2020). провеждане па лабораторни анализи и посещения на 

конференции. В допълнение към гореизложените трудности след консултации с колеги 

и препоръки на рецензенти, научния колектив реши да проведе допълнителни 

експерименти за адаптиране на методиката за провеждане на оксикологични тестове за 

анализ на отпадъчни води. В тази връзка да бъде удължен срокът за изпълнение на 

договора до 20.10.2021 г. Удължението ще бъде използвано за вземане на водни проби 

(април 2021), извършване на всички лабораторни анализи, статистически анализ на 

получените резултати и за оформяне на ръкописи на научни публикации. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за удължаване на проект ДН19/15 от 20.12.2017 

г. с 10 месеца до 20.10.2021 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока за изпълнение на втория етап на договор ДН19/15 от 

20.12.2017 г. с 10 месеца до 20.10.2021 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

2.1.7. Уведомление с вх. № ФНИ-1885/18.09.2020 г. от доц. д-р Ивайла Недялкова 

Панчева-Кадрева, ръководител на договор КП-06-Н29/3 от 01.12.2018 г. на тема: 

„Нови хоризонти за природните йонофорни антибиотици (Хоризонти & 

Йонофори)“, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно изразходване на неусвоени средства в периода между етапите по договор КП-

06-Н29/3 от 01.12.2018 г. 

Обосновка: Във връзка с оптимизиране на работата по изпълнение на заложените цели 

в проект „Нови хоризонти за природните йонофорни антибиотици" работният колектив 

предоставя на Вашето внимание предложение за усвояване на неизразходвани средства 

от първия етап на реализация на проекта. Неусвоената сума е в размер на 15080.97 лв. 

Молбата ни е да разрешите нейното използване в периода между етапите на проекта, т.к. 

научноизследователската работа по проекта продължава и е необходимо обезпечаването 

й със съответния финансов ресурс.  
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Разпределението на сумата по типове разходи е както следва: 

Разходи за персонал - 2380 лв.; 

Разходи за командировки – 2078.25 лв.; 

Разходи за ДМА – 591.32 лв.; 

Разходи за външни услуги – 2608.43 лв.; 

Разходи за материали, консумативи – 7422.97 лв. 

В допълнение, на ниво междинен научен отчет (раздел IV), е направено вътрешно 

прехвърляне на 10000 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи за 

ДМА/ДНМА" с цел обновяване на компютърно и апаратурно оборудване на 

Лабораторията по Биокоординационна и Биоаналитична химия при СУ „Св. Климент 

Охридски". Актуализацията на финансовия план за втория етап на проекта е свързана с 

усложнената пандемична обстановка в света и ограничената възможност за пътувания 

извън страната. 

Актуализацията на бюджета не надхвърля заложените разходи в проектното 

предложение за целия период на изпълнение на проекта. 

Приложения: Актуален финансов план на договора по пера и Актуализиран финансов 

план на договора по пера за Етапа. 

Решение на ПНЕК:   
Уведомлението от ръководителя на договор КП-06-Н29/3 от 01.12.2018г. за изразходване 

на неусвоени средства в периода между етапите в размер на 15080.97 лв. надхвърля 15 % 

и в тази връзка комисията предлага ИС да вземе отношение по казуса. 
 

Решение на ИС: 

Приема средствата до 15% да се използват между двата етапа, а 

преразпределението на средства ще се разглежда с приемане на междинния отчет. 

 

2.1.8. Уведомление с вх. № ФНИ-1784/14.09.2020 г. от проф. д-р Антония Стоянова, 

ръководител на договор КП-06-ОПР04/5 от 14.12.2018 г. на тема: „Иновативни 

хибридни суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и 

екологично съхранение на енергия“, Институт по електрохимия и енергийни 

системи-БАН. 

Относно изразходване на неусвоени средства в периода между етапите по договор КП-

06-ОПР04/5 от 14.12.2018 г.  

Обосновка: На основание чл. 7 (2), Раздел IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ на договор № КП-06-ОПР04/5 от 14.12.2018 г., бихме желали 

неизразходваните средства от първия етап на обща стойност 13 008.72 лв. от посочените 

по-долу пера на финансовия план да бъдат използвани в периода до получаване на 

финансирането за втория етап на договора или по време на неговото изпълнение, както 

следва: 

1. Възнаграждения на персонала: 38.16 лв. 

2. Разходи за командировки: 1 273.60 лв. 

3. Разходи за ДМА и ДНМА: 260 лв. 

4. Разходи за външни услуги: 1 758.90 лв. 

5. Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи: 9 678.06 лв. 

Причина за забавянето на изразходването на средства по г. 2., г. 4. и т. 5. е във връзка с 

възникналата епидемиологична обстановка от COV1D-19, която доведе до забавяне на 

процедура за провеждане на обществена поръчка за закупуване на химикали в ИП-БАН. 
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забавяне и усложняване на връзките с фирми за закупуване на химикали от чужбина на 

ИОНХ-БАН и невъзможност за осъществяване на командировки. 

Приложения: 1. Утвърден финансов план и актуализиран финансов план за ЕТАП 2 на 

проекта; 

2. Уведомление за прехвърляне и използване на средства от ръководителя научни 

колектив на П01: ИОНХ-БАН, проф. Радостина Стоянова; 

3. Уведомление за прехвърляне и използване на средства от ръководителя на научния 

колектив на ПО 2: ИП-БАН, доц. Христо Новаков. 

Решение на ПНЕК:   
Уведомлението от ръководителя на договор КП-06-ОПР04/5 от 14.12.2018 г. за 

преразпределение на средствата за втория етап на договора надхвърля 15% , и в тази 

връзка комисията предлага ИС да вземе отношение по казуса. 
 

Решение на ИС: 

Приема средствата до 15% да се използват между двата етапа, а 

преразпределението на средства ще се разглежда с приемане на междинния отчет 

 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-ОПРОЗ/2 от 14.12.2018 г. на тема: „Дизайн и 

методи за получаване на иновативни полимерни композити с фунгицидно 

действие спрямо Phaeomoniella chlamydospora и Phaeoscremonium aleophilum“ с 

ръководител - доц. д-р Мария Спасова-Тодорова, Институт по полимери, БАН.

  

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

Първоначална обща сума на договора: 118 000 лв. 

Преведени средства: 59 000 лв. 

Неизразходвани средства: 11 974.68 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 47 025.32 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 2 +1 (изпратена към списание под рецензия) 

Брой участия в конференции:-12  

 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-ОПРОЗ/2  от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1461, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 47 025.32 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-ОПРОЗ/2 от 2018 г. в 

размер на 59 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 11 974.68 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, като частта от сумата на неизразходваните средства в 
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размер до 25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта да бъде 

прехвърлена за втория етап. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-ОПРОЗ/2  от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1461, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 47 025.32 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се  финансира втория етап на договор КП-06-ОПРОЗ/2  от 2018 г. в 

размер на 59 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 11 974.68 лв. да бъде 

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

70 974.68 лв.  

 

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

от изпълнението на договор КП-06-ОПРОЗ/8 от 14.12.2018 г. на тема: 

„Мултитаргетни пептид-фрагмент хибриди за лечение на невродегеративни 

заболявания“ с ръководител - доц. д-р инж. Николай Цветков, Институт по 

молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“– БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 511.50 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 488.50 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 (били са 6) 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1  

Брои участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-ОПРОЗ/8  от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1890, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 488.50 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-ОПРОЗ/8  от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 511.50 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.   
 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от ПНЕК ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор КП-06-ОПРОЗ/8  от 2018 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1890, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 59 488.50 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-ОПРОЗ/8 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 511.50 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-Н29/1 от 01.12.2018 г. на тема: 

„Функционални нанокомпозитни слоеве на основата на аноден алуминиев оксид 

и химичното му метализиране“ с ръководител -  доц. д-р Боряна Рангелова 

Цанева, Технически университет - София.  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000  (сто и двадесет хиляди) лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. (предоставени средства за първи етап). 

Неизразходвани средства: 3 690.06 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: Няма. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 309.94 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 5 

Брой участия в конференции-10 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-Н29/1 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1503, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 309.94 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н29/1 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 690.06 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.  
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н29/1 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1503, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 56 309.94 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 
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3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н29/1 от 2018 г. в размер 

на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 690.06 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

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

от изпълнението на договор КП-06-Н29/7 от 01.12.2018 г. на тема: „Синтез, 

структура и луминесцентни свойства на волфраматни стъкла, съдържащи Nb2O5“ 

с ръководител - доц. д-р Рени Йорданова, Институт по обща и неорганична 

химия- БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 935.58 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 064.42 лв. 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 2 

Брой участия в конференции-4 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-Н29/7 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1517, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 064.42 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н29/7 от 2018 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 935.58 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап, като частта от сумата на неизразходваните средства в размер до 25% 

от преките допустими разходи за първия етап на проекта да бъде прехвърлена за 

втория етап. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н29/7 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1517, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 46 064.42 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н29/7 от 2018 г. в 

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

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 13 935.58 лв., частта до 25 

% от преките допустими разходи за етапа в размер на 13 800 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. Останалата част от неизразходваните 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 37/09.10.2020 г.                                                                                        12 
 

средства в размер на 135.58 лв. да бъде приспадната от предвидената сума за 

втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 800.00 лв. 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-Н29/2 от 01.12.2018 г. на тема: „Възобновяема 

интегрирана система за елиминиране на органични  замърсители от води и 

въздух“ с ръководител - доц. д-р Николай Иванов Велинов, Институт по катализ- 

БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82, ал. 1 от ПФНИ: 100 %  

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лева. 

Преведени средства за първия етап: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 7 934.28 лв. (остатък за следващия етап). 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 28.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 037.72 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 бр. 

Брой млади учени в проекта: 6 бр. 

Брой научни публикации (общо): 9 бр. 

от тях с импакт фактор: 3 бр.  

Брой участия в конференции- 15 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-Н29/2 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1411, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 037.72 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 28.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н29/2 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 934.28 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-Н29/2 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1411, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 037.72 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 28.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н29/2 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. като бъде подписано допълнително споразумение, като да 

бъдат приспаднати непризнатите разходи от първи етап в размер на 28.00 лв. 

или сумата за получаване за втория етап е в размер на 59 972 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 934.28 лв. да бъде прехвърлена и 

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

934.28 лв. 
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2.1.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н29/6 от 01.12.2018 г. на тема: „ЯМР 

спектроскопия с in situ облъчване при дизайн на нови функционални материали“ 

с ръководител -  проф. д-р Николай Георгиев Василев, Институт по Органична 

химия с Център по Фитохимия, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. (предоставени средства за първи етап). 

Неизразходвани средства: 7 896.60 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 103.40 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 2 

Брой участия в конференции- 4 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор КП-06-Н29/6 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1831, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 103.40 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н29/2 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 896.60 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-Н29/6 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1831, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 52 103.40 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н29/2 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 896.60 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-Н29/10 от 14.12.2018 г. на тема: „Нови 

стъклокерамични материали дотирани с редкоземни йони за LED приложения“ с 

ръководител -  доц. д-р Йовка Иванова Косева, Институт по обща и неорганична 

химия-БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82, ал. 1 от ПФНИ: 100 %  

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 
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Преведени средства за първия етап: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 13 867.04 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 132.96 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 3  

от тях с импакт фактор: 2  

Брой участия в конференции- 3 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-Н29/10 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1525, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 132.96 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н29/10 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 867.04 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап, като частта от сумата на неизразходваните средства в размер до 25% 

от преките допустими разходи за първия етап на проекта да бъде прехвърлена за 

втория етап. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н29/10 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1525, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 46 132.96 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н29/10 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв., като бъде подписано допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 867.04 лв., която е в 

размер под 25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да 

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

етап следва да е 73 867.04 лв. 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-ОПРОЗ/14 от 14.12.2018 г. на тема: 

„Многовариационна статистическа експертиза на риска от диабет тип 2 и 

съпътстващи заболявания“ с ръководител - проф. дхн Васил Симеонов, Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1 665.71 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.   

Признати разходи от финансовия одитор: 58 334.29 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 3  

 От тях с импакт фактор: 2  

Брой участия в конференции-4 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-ОПРОЗ/14 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1533, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 58 334.29 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-ОПРОЗ/14  от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 1 665.71 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

  Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор КП-06-ОПРОЗ/14 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1533, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 58 334.29 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-ОПРОЗ/14  от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 1 665.71 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

 

2.2. Доклад с вх. № 94ОО/13 от 07.10.2020 г . от проф. Огнян Бумбаров – 

председател на ПНЕК по Технически науки относно разглеждане на отчети и 

доклади от ръководители на договори. 

2.2.1. Членовете на Комисията разгледаха и обсъдиха доклад за фактически 

констатации за междинен отчет по договор ДН17/8 от 2017 г. на тема: „Анализ 

на сеизмичния риск за 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.  
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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 

 

Приета оценка „добър“ от ИС на научната част за първия етап на договор 

ДН17/8 от 2017 г. с Протокол № 25 от 26.06.2020 г. 

 

Във връзка с решение на ИС (Протокол № 25 от 26.06.2020 год. относно договор 

ДН17/8 от 2017 г.) ПНЕК предоставя следната информация за средствата 

подлежащи на възстановяване от Бенефициента. 

Бенефициента трябва да възстанови на ФНИ сумата 15 811.13 лв., формирана от 7 

084.84 лв. неизразходвани средства при изпълнение на първия етап от договора 

съгласно доклад за фактически констатации (вх. № 94РР/2 от 13.01.2020 г.), както и 

сумата от 8 726.29 лв. нецелесъобразно изразходвани от Бенефициента за ДМА и 

констатацията, че не са използвани за изпълнение на проекта, както и част от 

средствата за обслужване на проекта от базовата организация (сумата определена от 

финансов експерт). Тази сума подлежи на възстановяване съгласно решение на ИС 

(Протокол № 7 от 06.12.2019 год. относно договор ДН17/8 от 2017 год.)  

 

Становище на финансов експерт (Приложение към доклада) 

Финансовият отчет съответства на направените разходи, но не са изпълнени някой 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 Бенефициента. 

Съгласно Решението на ИС в Протокол № 7 от 06.12.2019 год., следва отчисленията за 

базовата организация (7%) да се изчисляват на база признатите и реално изразходвани за 

изпълнението на проекта средства за първи етап. Реално изразходвани за изпълнението 

на проекта Преки разходи в размер на 12429.37 лв. представляват 23 % от предвидените 

Преки разходи във Финансовия план за етап 1 – 55200.00 лв. Коригирани с този 

изчислен процент Разходи за обслужване на проекта от базовата организация са 966.00 

лв., поради което остатъкът от средствата, отчетени в перото Разходи за обслужване на 

проекта от базовата организация в размер на 566,62 лв. също трябва да бъдат 

възстановени на ФНИ, съгласно решението на ИС. 

Базовата организация ВСУ ”Любен Каравелов” е получила финансиране в размер на 

30000.00 лв. Сумата, която трябва да възстанови на ФНИ е в размер на 16377.75 лв. 

/шестнадесет хиляди триста седемдесет и седем лв. и 75 ст./. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание решение на ИС (Протокол № 7 от 06.12.2020 г.) и становището от 

финансовия експерт с вх. № 94ДД/35 от 07.10.2020 год. предлага да се прекрати 

договора, като сумата от 16 377.75 лв. да бъде възстановена на ФНИ в срок от 30 

календарни дни след връчване на искане от ФНИ до Бенефициента, както и да се 

определи изпълнител от ФНИ, който да проследи изпълнението на решението на ИС.  
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2. На основание на разгледания одитен доклад и становището от финансовия експерт с 

вх. № 94ДД/35 от 07.10.2020 год. предлага на ИС да приеме финансовия отчет и 

направените разходите по договора, като законосъобразни без сумата по т. 1. 

 

 Решение на ИС: 

1. Приема да се прекрати договора, като сумата от 16 377.75 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ в срок от 30 календарни дни след връчване на искане от 

ФНИ до Бенефициента.  

2. На основание одитния доклад и становището от финансовия експерт приема 

финансовия отчет и направените разходите по договора, като законосъобразни 

без сумата по т.1 . 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДМ07/2 от 2016 г. на тема: 

„Нови фитохимични данни за екстракти от плодове и билки, получени чрез 

мултидисциплинарен подход, необходими за повишаване информираността на 

потребителите (NATURE)“ с ръководител ас. д-р Анета Попова, Университет 

по хранителни технологии- гр. Пловдив. 

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: 134.30 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 865.70 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 5  

От тях с импакт фактор:2 

От тях с импакт ранг: 2 

Участия в международни научни форуми: 7 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДМ07/2 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 19 865.70 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 134.30 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДМ07/2 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка  „много 

добър“ на научната част по договор ДМ07/2 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 
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законосъобразни в размер на 19 865.70 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 134.30 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДМ07/2 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДМ07/3 от 2016 г. на тема: „Нови алгоритми за 

автономно управление с приложение в колаборативната роботика“ с ръководител 

гл. ас. д-р Севил Ахмед, Технически университет - София. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 92.5% (100%; 85%) 

Първоначална обща сума на договора: 19 000 лв. 

Преведени средства: 19 000лв. 

Неизразходвани средства: 816.81 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 18 183.19 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: 4 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ07/3 от 2016 г., поради слаба публикационна дейност по 

проекта. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

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

размер на 18 183.19 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 816.81 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДМ07/3 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 ДМ07/3 от 2016 г., поради слаба публикационна 

дейност по проекта. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 18 183.19 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 816.81 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДМ07/3 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
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2.2.4. Обсъждане и оценяване на научната част на втори окончателен етап на договор 

ДФНИ Е02/9 от 2014 г., с ръководител доц. д-р Рашко Стефанов Рашков, на тема 

„Многокомпонентни катализатори несъдържащи благородни метали за генериране 

на водород в електролизна клетка с анионпроводяща полимерна мембрана“, базова 

организация Институт по физикохимия "Акад. Р. Каишев", БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти съгласно ПФНИ: 92.5%(100 % и 85%) 

Първоначална обща сума на договора: 200 000,00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 110 000.00 лв. 

Оценка за първи етап: „добър“ 

Преведени средства за втори етап: 71 907.61 лв. (коригирани по оценката) 

Сума за отчитане през втори етап: 85 327.35 лв. 

Неизразходвани средства: 10 370.34 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 675.89 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 74 281.12 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 8 

От тях с импакт фактор: 6 

От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК: 
На основание обсъдените оценки от рецензентите в съответствие с работната програма 

по договор ДФНИ Е02/9 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 докладваните оценки от ПНЕК, в съответствие с работната 

програма по договор ДФНИ Е02/9 от 2014 г., приема оценка „много добър“ на 

научната част по договора за втори окончателен етап. Решение по финансовия 

отчет ще бдъе взето на следващо заседание на ИС. 

 

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

ДФНИ Е02/19 от 2014 г., с ръководител доц. д-р Пламен Борисов Савов, на тема 

„Влияние на аерозолното и газово замърсяване върху качеството на въздуха над 

населено място в планинска долина“, базова организация Минно-геоложки 

университет "СВ. Ив. Рилски". 

Изпълнение на проекта в проценти съгласно ПФНИ: 95 %(100 % и 90%) 

Първоначална обща сума на договора: 100 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 55 000 лв. 

Оценка за първи етап: „много добър“ 

Преведени средства за втори етап: 33 263.20 лв. (коригирани по оценката и с 

приспаднати непризнати разходи от първи етап) 

Неизразходвани средства: 3 193.75 лв. 

Преведени средства за проекта общо: 88 263.20 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 77 832.65 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 
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Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

Доклади от участия в конференции: 5 

Решение на ПНЕК:  
На основание обсъдените оценки от рецензентите в съответствие с работната програма 

по договор ДФНИ Е02/19 от 2014 г., ПНЕК по Технически науки приема оценка 

„добър“ на научната част по договора за втори окончателен етап. 
 

Решение на ИС:  
На основание докладваните оценки от ПНЕК, в съответствие с работната 

програма по договор ДФНИ Е02/19 от 2014 г., приема оценка „добър“ на 

научната част по договора за втори окончателен етап. Решение по финансовия 

отчет ще бъде взето на следващо заседание на ИС. 

 

 

2.2.6. Обсъждане и оценяване на научната част на втори окончателен етап на договор 

ДФНИ Т02/2 от 2014 г., с ръководител доц. д-р Ирена Илиева Спасова, на тема 

„Разработване на комплексна система за биоремедитация на води замърсени с 

тежки метали и ко-генерация на енергия на основата на микробния метаболизъм“, 

базова организация Минно геоложки университет "Св. Иван Рилски". 

Изпълнение на проекта в проценти съгласно ПФНИ: 95 %(100 % и 90%) 

Първоначална обща сума на договора: 165 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 90 750 лв. 

Оценка за първи етап: „задоволителен“ 

Преведени средства за втори етап: 50 057.80 лв. (коригирани по оценката и с 

приспаднати непризнати разходи от първи етап) 

Неизразходвани средства: 2 169.40 лв. 

Преведени средства за проекта общо: 140 807.80 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 138 638.40 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 0 

Доклади от участия в конференции: 3 

Решение на ПНЕК: 

На основание обсъдените оценки от рецензентите в съответствие с работната програма 

по договор ДФНИ Т02/2 от 2014 г., ПНЕК по Технически науки приема оценка „добър” 

на научната част по договора за втория окончателен етап. 
 

Решение на ИС: 

На основание докладваните оценки от ПНЕК, в съответствие с работната 

програма по договор ДФНИ Т02/2 от 2014 г., приема оценка „добър” на 

научната част по договора за втория окончателен етап. Решение по финансовия 

отчет ще бъде взето на следващо заседание на ИС. 

 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 37/09.10.2020 г.                                                                                        21 
 

2.2.7. Обсъждане на технически и финансов окончателен отчет от изпълнението на 

договор ДНП05/1 от 2016 г.  

 

Списание: Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM) 

Ръководител: чл. кор. проф. Стефан Петров Радев 

Базова организация: Институт по механика, БАН 

Етап на изпълнение: окончателен 

 

Фактически констатации от одитен доклад с вх. № 26/13 от 24.02.2020 год. 

Обща сума по проекта: 7 000 лв.  

Отчетена сума по проекта: 7 000 лв. 

Фактически извършени разходи: 7 000 лв.  

Признати разходи: 7 000 лв.  

Непризнати разходи: 0.00 лв.  

Неизразходвани средства: 0.00 лв.  

Преразход: 0.00 лв.  

 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема техническия окончателен отчет по договор 

ДНП05/1 от 2016 г., като предлага на ИС договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

Приема финансовия и техническия окончателен отчет по договор ДНП05/1 от 

2016 г., и приема договорът да бъде приключен. 

 

2.2.8. Обсъждане на технически и финансов окончателен отчет от изпълнението на 

договор ДНП05/19 от 2016 г.  

 

Списание: Series on Biomechanics 

Ръководител: акад. Ячко Павлов Иванов 

Базова организация: Институт по механика, БАН 

Етап на изпълнение: окончателен 

Фактически констатации от одитен доклад с вх. № 26/14 от 24.02.2020 год. 

Обща сума по проекта: 7 000 лв.  

Отчетена сума по проекта: 7 000 лв. 

Фактически извършени разходи: 7 000 лв.  

Признати разходи: 7 000 лв.  

Непризнати разходи: 0.00 лв.  

Неизразходвани средства: 0.00 лв.  

Преразход: 0.00 лв.  

 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема техническия окончателен отчет по договор 

ДНП05/19 от 2016 г., като предлага на ИС договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 
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Приема финансовия и техническия окончателен отчет по договор ДНП05/19 от 

2016 г., и приема договорът да бъде приключен. 

 

2.2.9. Доклад с Вх. № ФНИ-1197 от 08.07.2020 г. от гл. ас д-р Нели Божкова, 

ръководител на договор КП-06-Н37/16 от 2019 г., на тема „Нови екологосъобразни 

едно- и многослойни покрития за корозионна защита на конструкционни 

материали с широко приложение“, базова организация Институт по физикохимия, 

БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора за партньорската организация 

ИОНХ, БАН и отказ от доц. Владимир Николов Блъсков за участие в проекта, като на 

негово място бъде включена гл. ас. д-р Даниела Димитрова Стоянова. 

Обосновка: Промяната се налага поради промяна в местоработата на доц. 

Владимир Николов Блъсков. 

Приложени са: 

 Заявление от доц. Владимир Николов Блъсков за освобождаването му от проекта. 

 Молба гл. ас. д-р Даниела Димитрова Стоянова за включването й в проекта, 

придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н37/16 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободен доц. Владимир Николов Блъсков 

от научния колектив по договор КП-06-Н37/16 от 2019 г., като на негово място бъде 

включена гл. ас. д-р Даниела Димитрова Стоянова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободен доц. Владимир Николов Блъсков от научния колектив 

по договор КП-06-Н37/16 от 2019 г., като на негово място бъде включена гл. ас. 

д-р Даниела Димитрова Стоянова. 

 

2.2.10. Доклад с вх. № ФНИ-1362 от 27.07.2020 г. от гл. ас. Весела Невелинова 

Шопска, ръководител на договор КП-06-М27/3 от 2018 г., на тема 

„Технологични и микробиологични подходи за получаване на нови типове 

нискоалкохолни и безалкохолни напитки с повишена биологична стойност“, 

базова организация Университет по хранителни технологии - Пловдив. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 2 (два) месеца служебно, съгласно 

решение на ИС и 6 (шест) месеца допълнително до 04.08.2021 г.  

Обосновка: Удължаването включва двата месеца служебно удължаване от ФНИ и 

се налага за изпълнението на научния и финансовия план за първия етап на 

договора, което е затруднено поради продължаващите противоепидемични мерки в 

страната. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Технически науки 

установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и 

Насоките за конкурса и приема уведомлението, като предлага на ИС да бъде 

сключено допълнително споразумение съгласно ПФНИ. След промяната договор 

КП-06-М27/3 от 2018 г.се удължава с 8 месеца до 04.08.2021 г. 
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Решение на ИС: 

Приема договор КП-06-М27/3 от 2018 г. да бъде удължен с 8 месеца до 

04.08.2021 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. 

 

2.2.11. Доклад с Вх. № 100116/10 от 23.07.2020 г. от проф. д-р инж. Сеня Терзиева-

Желязкова – Ректор на ХТМУ-София и становище с вх. № 80/515 от 

29.07.2020 год. от адв. Иванка Андреева, във връзка с решение на ИС 

(Протокол № 25 от 26.06.2020 год.), относно предоставяне на 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, като 

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“.  

Обосновка: Ректорът на ХТМУ-София уведомява ФНИ, че след пенсионирането си 

на 11.01.2020 год. д-р Анжел Цани Цанев се е съгласил да продължи да бъде 

ръководител на договора, ако бъде назначен на трудов договор по проекта. 

Понастоящем д-р Анжел Цанев е назначен на основен трудов договор в ХТМУ-

София и продължава работата си проекта. В колектива на договор ДН17/24 от 2017 

год. няма друг подходящ участник, който да поеме функциите на ръководител.  

Становище от финансов експерт: 

Искането за преразпределение на средствата не надвишава 15 % от общия размер 

на допустимите преки разходи за втори етап на проекта.  
/57 900.27 ПДР х 15 % = 8 685.04 лв./. Уведомлението за прехвърляне на средства е в 

съответствие с изискванията на чл. 3 ал. 1 от ВП за прилагане на процедурите по чл. 71 

до чл. 75 от ПФНИ. С исканото разпределение не се нарушават стойностите по перата 

допустими разходи заложени в насоките на конкурсна сесия 2017 г. 

Искането за преразпределение на средства е в съответствие с Насоките за конкурсна 

сесия 2017г., с ВП за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ и с 

Правилника на ФНИ. 

Приложение: Актуализиран финансов план и протокол за съгласие на останалите 

участници в проекта д-р Анжел Цанев да остане ръководител на договор ДН17/24 

от 2017 год. 

Решение на ПНЕК: 

След като обсъди представената обосновка и се запозна с приложените документи и 

становищата на адв. Андреева и на финансовия експерт, ПНЕК по Технически 

науки предлага на ИС да приеме исканата промяна във финансовия план на договор 

ДН17/24 от 2017 год., като бъде преразпределена сумата от 8 685 лв. от т. 

„Възнаграждения на екипа по проекта“ в т. „Възнаграждение на учен, назначен на 

основен трудов договор с финансиране от проекта“. 
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Решение на ИС: 

Приема промяна във финансовия план на договор ДН17/24 от 2017 год., като 

бъде преразпределена сумата от 8 685 лв. от т. „Възнаграждения на екипа по 

проекта“ в т. „Възнаграждение на учен, назначен на основен трудов договор 

с финансиране от проекта“. 

 

2.2.12. Доклад с вх. № 94РР/34 от 20.08.2020 год. от д-р инж. Радан Иванов, ръководител 

на договор ДН17/8 от 2017 год., на тема „Анализ на сеизмичния риск за подземни 

тръбопроводи в гр. Перник“, базова организация ВСУ „Л. Каравелов“. 

Относно: Искане за изплащане на екипа по проекта на сумата от 16 560 лв. определена 

за възнаграждения за първи етап на проекта. Изплащане на сумата от 1 508.58 лв. за 

реализирана командировка по проекта и платена с лични средства на ръководителя. 

Искане за промяна на базовата организация и подписване да договор с НИГГГ, БАН за 

втори етап на договора. 

Във връзка с обсъдения доклад ПНЕК по Технически науки разгледа експертни доклади 

с вх. № 80/687 от 09.09.2020 г. и Даниела Козовска с вх. № 80/696 от 10.09.2020 г. 

В докладите се констатира следното: 

1. Относно неизплатени възнаграждения на екипа работил по проекта: 

- Има искане от д-р Радан Иванов до Бенефициента за извършване на плащане 

за извършена работа.  

- Няма отговор и извършено плащани от страна на Бенефициента. 

2. Относно неизплатени разходи за командировка на д-р Радан Иванов за участие в 

научна конференция: 

- Няма данни за издадена заповед за командировка или отказ за командировка. 

- Не са заплатени направените разходи за командировка за участие в научна 

конференция. 

3. Относно искане за смяна на базовата организация на проекта 

- ПФНИ не дава такава възможност. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с ПФНИ, ПНЕК по 

Технически науки счита, че изложените искания не могат да бъдат удовлетворени 

поради несъответствие с условията на подписания договор за финансиране.  
 

Решение на ИС: 

Не приема изложените искания поради несъответствие с условията на 

подписания договор за финансиране. 

 

2.2.13. Доклад с Вх. № ФНИ-1520 от 28.08.2020 г. от доц. д-р Димитър Антонов, 

ръководител на договор КП-06-Н37/22 от 2019 г., на тема „Геогенни изследване 

на радоновия потенциал за оценка на радоновия индекс при строителство на нови 

сгради“, базова организация Геологически институт „Страшимир Димитров“, 

БАН. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора с 2 (два) месеца служебно, 

съгласно решение на ИС и 6 (шест) месеца допълнително до 07.02.2022 год.  

Обосновка: Удължаването се налага във връзка с усложнения породени от 

пандемията от COVID-19, а именно забавяне на всички дейности свързани с 

доставката на планираната апаратура от чужбина, нормалното провеждане на 
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предвидените полеви изследвания и отлагането или непровеждането на научни 

форуми за представяне на резултатите от проекта. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Технически науки 

установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и 

Насоките за конкурса и приема уведомлението, като предлага на ИС да бъде 

сключено допълнително споразумение съгласно ПФНИ. След промяната договор 

КП-06-Н37/22 от 2019 г. се удължава с 8 месеца до 07.02.2022 год. 
 

Решение на ИС: 

Приема договор КП-06-Н37/22 от 2019 г. да се удължи с 8 месеца до 

07.02.2022 год., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. 

 

2.2.14. Доклад с Вх. № 0902/26 от 03.09.2020 г. от проф. Венко Бешков, 

ръководител на договор ДН17/4 от 2017 г., на тема „Биодеградация на 

ксенобиотици в постоянно електрично поле“, базова организация Институт 

по инженерна химия, БАН. 

Относно: Прехвърляне на 9 000 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи 

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

на проекта“. 

Обосновка: Основната причина исканото преразпределение е COVID-19 пандемията. 

Становище от финансов експерт: 

Преките допустими разходи по проекта за втори етап са в размер на 56 160 лв. /56 160 х 

15% = 8 424 лв. / 

Искането за прехвърляне на средствата в общ размер на 9 000 лв. надвишава 15 % от 

общия размер на допустимите преки разходи за проекта.  

Уведомлението за прехвърляне на средства попада в хипотезата на чл. 7 ал. 1 от ВП за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ - надвишаващо 15 % , но не 

повече от 25 % от допустимите преки разходи по проекта за съответния етап. 

След разглеждане от ПНЕК, искането следва да бъде внесено за разглеждане от ИС на 

ФНИ и сключено допълнително споразумение към договора. 

С исканото прехвърляне на средства не се нарушават стойностите по перата допустими 

разходи заложени в насоките на конкурсна сесия 2017 г. 

Искането за преразпределение на средства е в съответствие с Насоките за конкурсна 

сесия 2017 г., с ВП за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ и с 

Правилника на ФНИ. 

Приложение: Оригинален финансов план и актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Технически науки 

предлага на ИС да приеме исканото преразпределение в размер на 9 000 лв. по договор 

ДН17/4 от 2017 год., представляващо 16.03 % от преките допустими разходи за втори 

етап, като се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. 
 

Решение на ИС: 
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Приема исканото преразпределение в размер на 9 000 лв. от перо „Разходи за 

командировки“ в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“ по договор ДН17/4 от 2017 

год., представляващо 16.03 % от преките допустими разходи за втори етап, като 

се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. 

 

2.2.15. Доклад с Вх. № ФНИ-1745 от 08.09.2020 г. от проф. д-р Идилия Бачкова, 

ръководител на договор КП-06-Н27/8 от 2018 г., на тема „Методология за 

проектиране и анализ на киберфизически производствени системи“, базова 

организация ХТМУ-София. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора. 

Обосновка: Във връзка с отчисляването с право на защита на двама докторанти и 

напускането на университета на двама участници в проекта, ръководителят 

предлага те да бъдат заменени с нови членове на колектива, както следва  

Списък на напускащите членове на колектива: 

 Гл.ас. д-р Анжел Цани Цанев  

 Крум Димитров Лазаров – докторант 

 Валерия Петрова Петрова – докторант 

 Венета Минчева Троянова – студент 

Списък на новите членове на колектива: 

 Доц. д-р Елена Георгиева Колева 

 Гл. ас. д-р Калин Стоянов 

 Гл. ас. д-р Лиляна Стефанова Колева – млад учен 

 Инж. Петър Чавдаров Йорданов 

Приложени са: 

 Заявления от напускащите членове на колектива. 

 Молба от новите членове на колектива, придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н27/8 от 2018 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС да бъдат освободени гл.ас. д-р Анжел 

Цани Цанев, Крум Димитров Лазаров – докторант, Валерия Петрова Петрова – 

докторант и Венета Минчева Троянова – студент от научния колектив по договор КП-

06-Н27/8 от 2018 г., като на тяхно място бъдат включени доц. д-р Елена Георгиева 

Колева, гл. ас. д-р Калин Стоянов, гл. ас. д-р Лиляна Стефанова Колева – млад учен, 

инж. Петър Чавдаров Йорданов. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат освободени гл.ас. д-р Анжел Цани Цанев, Крум Димитров 

Лазаров – докторант, Валерия Петрова Петрова – докторант и Венета 

Минчева Троянова – студент от научния колектив по договор КП-06-Н27/8 от 

2018 г., като на тяхно място бъдат включени доц. д-р Елена Георгиева Колева, 

гл. ас. д-р Калин Стоянов, гл. ас. д-р Лиляна Стефанова Колева – млад учен, 

инж. Петър Чавдаров Йорданов. 
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2.2.16. Доклад с Вх. № 0907/119 от 09.09.2020 г. от проф. Катя Вутова, ръководител 

на договор ДН17/9 от 2017 г., на тема „Получаване на свръхчисти материали от 

първични и техногенни суровини“, базова организация Институт по 

електроника, БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и напускане на докторантите 

Боряна Валериева Аспарухова и инж. Жени Велинова Колева поради отчисление и 

прекратяване на докторантурите им, като на тяхно място да бъде включен инж. Мартин 

Николаев Марков – млад учен. 

Приложени са: 

 Заявления от напускащите членове на колектива - Боряна Валериева Аспарухова 

и инж. Жени Велинова Колева. 

 Молба от инж. Мартин Николаев Марков за включването му в колектива, 

придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДН17/9 от 2017 г. 

 Подпис на ръководителя на базовата организация за съгласие с исканата 

промяна. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС да бъдат освободени докторантите Боряна 

Валериева Аспарухова и инж. Жени Велинова Колева от научния колектив по 

договор ДН17/9 от 2017 г., като на тяхно място бъде включен инж. Мартин Николаев 

Марков – млад учен. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат освободени докторантите Боряна Валериева Аспарухова и 

инж. Жени Велинова Колева от научния колектив по договор ДН17/9 от 2017 

г., като на тяхно място бъде включен инж. Мартин Николаев Марков – млад 

учен. 

 

2.2.17. Доклад с Вх. № 0901/43 от 14.09.2020 г. от доц. д-р Гергана Николова, 

ръководител на договор ДН07/2 от 2016 г., на тема „Изследване на 

антропометричните и масово-инерционни характеристики на българските 

мъже и жени на базата на математически модели на човешкото тяло“, базова 

организация Институт по механика, БАН. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора със 7 (седем) месеца до 

27.07.2021 год. 

Обосновка: Удължаването се налага поради отлагане на участието в международни 

научни конференции за представяне на резултатите от проекта, свързани с 

пандемията от COVID-19. По договора няма друго удължаване на срока. В исканите 

седем месеца влизат двата месеца служебно удължаване, съгласно решение на ИС.  

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Технически науки 

предлага на ИС да приеме договор ДН07/2 от 2016 год. да бъде удължен със седем 

месеца до 27.07.2021 год., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. 
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Решение на ИС: 

Приема договор ДН07/2 от 2016 год. да бъде удължен със седем месеца до 

27.07.2021 год., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. 

 

 

2.3. Доклад с вх. № 94ЙЙ/3 от 14.09.2020 г . от проф. Йордан Кортенски – 

председател на ПНЕК по Науки за Земята относно разглеждане на доклади от 

ръководители на договори. 

 

2.3.1. Доклад с Вх. № ФНИ-1251 от 14.07.2020 г. от д-р инж. Красимира Антонова 

Тончева, ръководител на договор КП-06-ОПР03/4 от 2018 г., на тема 

„Изследване условията на синтез и свойствата на цветни петрургични 

материали на база седиментни и метаморфни скали.”, базова организация 

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

аеродинамика  „Акад. Ангел Балевски”, БАН.  

Относно: Промяна в работния колектив за втори етап на договора, като гл. ас. д-р 

Станислав Николов Асенов да бъде заменен от д-р Владимир Николов Блъсков. 

Обосновка: Промяната се налага поради преминаване в друга научна секция на гл. 

ас. д-р Станислав Николов Асенов и невъзможност да продължи работата по проекта. 

Приложени са: 

 Заявление от гл. ас. д-р Станислав Николов Асенов за освобождаването му от 

проекта. 

 Молба от д-р Владимир Николов Блъсков за включването му в проекта, 

придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-ОПР03/4 от 2018 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Науки за Земята приема да бъде освободен гл. ас. д-р Станислав Николов 

Асенов като участник в научния колектив по договор КП-06-ОПР03/4 от 2018 г., като 

на негово място да бъде включен д-р Владимир Николов Блъсков. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободен гл. ас. д-р Станислав Николов Асенов като участник в 

научния колекткив по договор КП-06-ОПР03/4 от 2018 г., като на негово място 

да бъде включен д-р Владимир Николов Блъсков. 

 

 

2.4. Доклад с вх. № 94ЕЕ/34 от 08.10.2020 г. от  проф. д-р Веселка Желязкова – 

зам.-председател на Постоянната научно-експертна комисия по двустранно 

сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“ относно разглеждане на 

доклади от ръководители и отчети по договори. 

 

2.4.1. Заявление с вх. № ФНИ-1255 от 15.07.2020 от доц. д-р Росица Величкова, 

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

международен научен форум „6th International Symposium of Environmental friendly 

energies and applications EFEA 2020“, Технически университет – София. 
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 Относно: Промяна на датите на конференцията от 24.09.2020 г.-26.09.2020 г. на 

24.03.2021 г.-26.03.2021 г. 

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

организационния комитет на ЕФЕА е решил да смени датите за провеждане на 

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

на конференцията. 

Приложени са писмата за съгласие на лекторите за новите дати. 

Решение на ПНЕК: Във връзка с решение на ИС, Протокол 29 от 24.07.2020 г., ПНЕК 

предлага да се изпрати актуализирано проектно предложение до ВНЕК по КОСТ и 

международни научни форуми за провеждането на форума в периода 24.03.2021 г.-

26.03.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се изпрати актуализирано проектно предложение до ВНЕК по КОСТ и 

международни научни форуми за провеждането на форума в периода 24.03.2021 

г.-26.03.2021 г. 

 

 

2.4.2. Доклад с вх. № 0901/38 от 16.07.2020 от доц. д-р Иван Георгиев, ръководител на 

договор ДНТС/Русия 02/7 от 15.06.2018 г, на тема „Символни и числени методи, 

алгоритми и тяхната паралелна реализация за решаване на задачи от 

математическата физика“, ИИКТ- БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 10 месеца – до 15.06.2021 г. 

Обосновка: Поради продължаващата епидемиологичната обстановка в страната и 

Европа са били отменени планираните двустранни работни посещения, участия в 

международни конференции, както и организирането на заключителна работна среща на 

участниците в проекта. Удължаването ще даде възможност за довършване на 

съвместната работа по проекта и за участие и представяне на резултатите от проекта на 

престижни международни конференции през първата половина на 2021 г. 

Ръководителят на договора е взел предвид и двата месеца в периода 15.06.2020 – 

15.08.2020 г., получени служебно с решение на ИС на ФНИ. 

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

ДНТС/Русия 02/7 от 15.06.2018 г. за удължаване срока на договора с 10 месеца – до 

15.06.2021 г. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор ДНТС/Русия 02/7 от 15.06.2018 г. за 

удължаване на срока на договора с 10 месеца – до 15.06.2021 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

2.4.3. Доклад с вх. № ФНИ-1280 от 16.07.2020  от доц. д-р Албена Даскалова, 

ръководител на договор КП-06-РИЛА/8 от 20.12.2018 г, на тема: 

„Функционализация на биокерамични матрици и композити чрез обработка с 

ултра- къси лазерни импулси“, Институт по електроника – БАН. 

 Относно: Промяна на екипа на проекта за втори етап от страна на базовата 

организация. 
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Обосновка: Във връзка с изпълнението на договора КП-06-РИЛА/8 от 20.12.2018 г., ни 

информират, че в списъка на участниците на Базовата организация, е направена промяна 

както следва: 

 Гл. ас. Ирина Ангелова Близнакова-Димитрова излиза в отпуск по майчинство, и 

вече няма възможност да участва в изпълнението на проекта; 

Приложени са: 

- Декларация от гл. ас. Ирина Ангелова Близнакова- Димитрова; 

- Декларация за съгласие за промяна на научния колектив от членовете на 

екипа; 

- Обновен поименен списък на проект КП-06-РИЛА/8. 

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

КП-06-РИЛА/8 от 20.12.2018 г. за  промяна на екипа на проекта на втори етап от страна 

на базовата организация, като гл. ас. Ирина Близнакова-Димитрова напуска научния 

колектив. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-РИЛА/8 от 20.12.2018 г. за 

промяна на екипа на проекта на втори етап от страна на базовата организация, 

като гл. ас. Ирина Близнакова-Димитрова напуска научния колектив. 

 

2.4.4. Заявление с вх. № ФНИ-1414 от 07.08.2020 от проф. дфн Вера Маринова, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/1 от 14.12.2018 г., за съфинансиране на 

тема ''Ултра бърза опто-магнито-електроника за неразсейващи информационни 

технологии“, ИОМТ – БАН. 

Относно: Удължаване срока на договора с 8 месеца – до 14.10.2021 г. 

Обосновка: Поради възникнала епидемиологична обстановка, която възпрепятства 

съвместни изследователски дейности с международните участници в КОСТ Акцията, 

както и забавянето на обществена поръчка, в която са заложени за закупуване 

дълготрайни материали и активи по договора, освен служебно отпуснатите във връзка са 

пандемията 2 месеца за изпълнението се налага да бъде удължен с още 8 месеца, считано 

до 14.10.2021 г. Времетраенето на акцията продължава до м. Октомври 2022, затова 

исканото удължаване ще спомогне за изпълнението на задачите и дейностите, предвид 

ситуацията в световен мащаб. 

В предишно писмо с вх. № ФНИ-1170 от 06.07.2020 г., разгледано на същото заседание 

на ПНЕК, е заявено, че колектива на договора желае да ползва служебно отпуснатите 

във връзка с пандемията 2 месеца удължаване за изпълнението на текущи проекти, с 

което срокът за изпълнение на договор КП-06-КОСТ/1 от 14.12.2018 г. става 14.02.2021 

г. Заедно с исканото удължаване от 8 месеца – срокът на договора е до 14.10.2021 г.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-

КОСТ/1 от 14.12.2018 г. за удължаване на срока на договора с 8 месеца – до 14.10.2021 

г. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/1 от 14.12.2018 г. 

за удължаване на срока на договора с 8 месеца – до 14.10.2021 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
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2.4.5. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-1416 от 07.08.2020  от гл. ас. д-р Димитър 

Николов, ръководител на договор КП-06-Австрия/2 от 06.08.2019 г., на тема: 

„Пространствено-времеви изменения на зимните валежи и снежната покривка в 

планинските райони на Австрия и България“, Национален институт по 

метеорология и хидрология. 

Относно:  

1. Удължаване срока на договора с 1 година – до 05.08.2022 г.; 

2. Промяна на финансовия план, както следва: 

- Прехвърляне на 8200 лв. от перо „Командировки“, като от тях 2400 лв. бъдат 

прехвърлени по перо „Разходи за външни услуги“ и 5800 лв. от тях бъдат 

пренасочени към перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“. 

Обосновка:  
1. Поради пандемията от COVID-19 се е наложило да се отменят всички планувани 

визити по договора и международни конференции с възможност за онлайн 

дискусии и публикуване на доклади и статии през 2021 г. Тъй като извънредната 

епидемична обстановка продължава и се очаква и втора вълна на заразата се 

налага удължаване на срока на проекта с една година до 05.08.2022 г.  

2. Промяната на финансовия план ще позволи: 

- Закупуването на комбинирано устройство - принтер и скенер, поради повредата 

на наличното такова на цена около 500 лв.; 

- Закупуването на преносим компютър поради амортизацията на сегашния (от 

2007г.), необходими аксесоари и диск външна памет на цена около 3000 лв.; 

- Удължаването на лиценза на два програмни графични продукта Grapher Surfer за 

срока на договора на стойност около 1000 лв.; 

- Закупуването на друг необходим програмен продукт за апроксимация на 

статистически разпределения и хомогенизация; 

- Закупуването на специализирана литература, материали и консумативи; 

- Разходи по публикуване на резултатите. 

- Приложен е коригиран финансов план. 

Във връзка с настоящото уведомително писмо е постъпило писмо от финансов експерт 

със следното становище: 

„Разходите за придобиване на ДМА и НДМА не са допустим разход, съгласно насоките. 

Преносимият компютър е дълготраен актив и не е допустим разход. 

Корекциите на финансовия план следва да бъдат съобразени с изискванията на Общите 

насоки на Конкурса за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – 

България - Австрия. 

Необходимо е да се изготви и представи нов финансов план, тъй като разхода за 

преносим компютър е недопустим разход“. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК подкрепя искането в уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-

06-Австрия/2 от 06.08.2019 г. за удължаване срока на договора с 1 година – до 

05.08.2022 г. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
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2. Съгласно полученото писмо от финансовия експерт, ПНЕК не подкрепя искането за 

промяна на финансовия план, като се прехвърлят 8200 лв. от перо „Командировки“, 

като от тях 2400 лв. бъдат прехвърлени по перо „Разходи за външни услуги“ и 5800 

лв. бъдат пренасочени към перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“. ПНЕК препоръчва да се изготви и представи нов финансов 

план, тъй като разхода за преносим компютър е недопустим разход. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-Австрия/2 от 

06.08.2019 г. за удължаване срока на договора с 1 година – до 05.08.2022 г. 

Необходимо е да се сключи допълнително споразумение и се уведоми партньорската 

страна. 

2. Не приема промяната на финансовия план по договора, съгласно предложението на 

ПНЕК. Да се изготви и представи нов финансов план, тъй като разхода за преносим 

компютър е недопустим разход. 

 

 

2.4.6. Доклад с вх. № 0907/96 от 07.08.2020 от доц. д-р Димитър Димитров, ръководител 

на договор ДКОСТ/01/2 от 19.10.2018 г., на тема: “Наноразмерни кохерентни 

хибридни устройства за свръхпроводящи квантови технологии”, Институт по 

Физика на Твърдото Тяло – БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 9 месеца – до 17.10.2021 г. (до 

приключване срока на действие на COST акция CA16218). 

Обосновка: Съвместните изследователски дейности с международните участници в 

КОСТ Акцията са възпрепятствани поради епидемиологичната обстановка. Значителна 

част от анализите и характеризиране на специфични свойства на материалите и 

структурите, съгласно работната програма на проекта се извършват при партньори по 

Акцията в чужбина, които продължително време са неработещи. Има и забавяне на 

доставки на ДМА по проекта.  

В предишно писмо с вх. № 0907/82 от 06.07.2020 г., разгледано на същото заседание на 

ПНЕК, е заявено, че колектива на договора желае да ползва служебно отпуснатите във 

връзка с пандемията 2 месеца удължаване за изпълнението на текущи проекти, с което 

срокът за изпълнение на договор ДКОСТ 01/2 от 19.10.2018 г. става 19.12.2020 г. Заедно 

с исканото удължаване от 10 месеца – срокът на договора е до 17.10.2021 г., тъй като на 

тази дата приключва срока на действие на COST акция CA16218. 

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

ДКОСТ/01/2 от 19.10.2018 г. за удължаване срока на договора с 10 месеца - до 

17.10.2021 г. (до приключване срока на действие на COST акция CA16218). Необходимо 

е да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор ДКОСТ/01/2 от 19.10.2018 г. за 

удължаване срока на договора с 10 месеца - до 17.10.2021 г. (до приключване 

срока на действие на COST акция CA16218), като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
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2.4.7. Заявление с вх. № 100105/6 от 10.08.2020 от доц. д-р Павлина Йорданова, 

ръководител на договор ДНТС/Австрия-01/08 от 23.08.2017 г., на тема 

„Приложно Статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите“, 

Шуменски университет. 

 Относно:  

1. Удължаване срока на договора с 3 месеца и 10 дни – до 03.01.2021 г. 

2. Включване на д-р Венелин Тодоров от Института по информационни и 

комуникационни технологии – БАН към екипа на проекта. 

Обосновка:  
1. Удължението се налага във връзка с нереализиране на две срещи между 

ръководителите на проекта от българска и Австрийска страна. Едната е 

планирана да бъде 7 дни в гр. Линц, Австрия. Другата е планирана да бъде 14 дни 

в Шумен. 

2. Причината за присъединяването на д-р Венелин Тодоров е изчертаването от него 

на графики за статия, по която сега работи екипа на проекта. След 

присъединяването на д-р Венелин Тодоров от перо „Командировки“ ще му бъде 

финансирана по проекта една такса правоучастие, за да слуша доклада по темата 

в онлайн конференция в чужбина, който ще бъде изнесен от доц. д-р Павлина 

Йорданова. Това разпределение няма да надмине 15% от преките допустими 

разходи по проекта.  

- Договорът е имал вече 2 пъти удължаване с по 6 месеца, или общо 12 месеца 

(решението за последното удължаване е прието на заседанието с Протокол 6 на ИС 

от 22.11.2019 г.) и в съответствие с Правилника на ФНИ не може да бъде удължен с 

повече от 12 месеца. 

Съгласно решение на ИС на ФНИ, Протокол 22 от 29.05.2020 г. крайния срок на 

договора е 23.10.2020 год. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК не подкрепя заявлението на ръководителя на договор 

ДНТС/Австрия-01/08 от 23.08.2017 г: 

1. За удължаване на срока на договора с 3 месеца и 10 дни – до 03.01.2021 г., поради 

удължението от 12 месеца до момента + служебно отпуснатите 2 месеца с 

решение на ИС.   

2. Смята, че включването на д-р Венелин Тодоров в колектива в самия край на 

проекта е нецелесъобразно. 

 

Решение на ИС: 

1. Не приема удължаване на срока на договор ДНТС/Австрия-01/08 от 23.08.2017 г. с 

3 месеца и 10 дни – до 03.01.2021 г.; 

2. Не приема включването на д-р Венелин Тодоров в колектива на договора. 

 

 

2.4.8. Заявление с вх. № ФНИ-1426 от 11.08.2020 от доц. д-р Ясен Горбунов, 

ръководител на договор КП-06-Китай/2 от 20.12.2018 г., на тема “Изследване на 

система за енергичен контрол и управление на мощни електрозадвижвания с 

превключваеми реактивни двигатели в мините за каменни въглища“, Минно-

геоложки университет. 
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Относно: Удължаване срока на договора с 12 месеца, като се има предвид вече 

направеното от страна на ФНИ автоматично удължаване на срока с 2 месеца, то 

исканото удължаване е със срок от допълнителни 12 месеца -  до 20.02.2022 г. 

Обосновка: Удължаването е съгласувано с китайските партньори, тъй като към момента 

външните министерства на двете страни не препоръчват пътуване между тях. Освен това 

китайската страна налага 14 дневна карантина за всички чужденци, пристигащи в 

континентален Китай и в близко бъдеще не е възможно да се планира 

посещение(планирането изисква виза и закупуване на самолетен билет). Предвид 

мащабите на пандемията това може да отнеме време. Така се поставя под въпрос 

изпълнението на договора, чийто основен фокус е за осъществяване на мобилност. 

Надават се, че за поисканото време пандемията ще отмине и това ще позволи 

осъществяване на пътуване между двете страни. 

Приложено е писмо за съгласие от ръководителя от китайска страна – проф. Чен Хао. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в заявлението на ръководителя на 

договор КП-06-Китай/2 от 20.12.2018 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца 

– до 20.12.2021 г. + 2 месеца (общо 14 месеца) – до 20.02.2022 г. Необходимо е да се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-Китай/2 от 20.12.2018 г. 

за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 20.12.2021 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

2.4.9. Молба с вх. № ФНИ-1833 от 16.09.2020 от проф. дн Даниела Йорданова, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/2 от 14.12.2018 г.,  на тема: „Обединението 

науки за почвите и архео-геофизика: надграждане отвъд проучвателните методи“, 

НИГГГ-БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 10 месеца – до 14.10.2021 г. и като се има 

предвид вече направеното от страна на ФНИ автоматично удължаване на срока с 2 

месеца, то исканото удължаване е със срок от допълнителни 8 месеца. 

Обосновка: Поради кризата, предизвикана от COVID-19, изпълнението на Работната 

Програмата по проекта бе значително забавена, тъй като повечето дейности са свързани 

с експериментални лабораторни, както и теренни измервания. 

Повечето научни форуми, на които бе планирано докладване на научните резултати по 

проекта, бяха официално отложени за 2021г. Това доведе до невъзможност за използване 

на средствата, предвидени в категория „Командировки“. 

Забавянето на експерименталната работа доведе до закъснение в подготвянето на 

планираните публикации. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-

КОСТ/2 от 14.12.2018 за удължаване на срока на договора с 10 месеца – до 14.10.2021 г. 

(използвайки 2-та месеца автоматично удължаване + допълнителни 8 месеца).  

Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 
Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/2 от 14.12.2018 за 

удължаване срока на договора с 10 месеца – до 14.10.2021 г. (използвайки 2-та 
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месеца автоматично удължаване + допълнителни 8 месеца), като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

2.4.10. Писмо с вх. № ФНИ-1884 от 18.09.2020 от доц. д-р Мая Влахова, ръководител на 

договор КП-06-МНФ/46 от 16.12.2019г., за съфинансиране на международен 

научен форум на тема «Международна годишна конференция на Института за 

български език "Проф. Любомир Андрейчин", БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план, както следва: 

 Сумата, предвидена за издаване на сборник от конференцията в размер на 1200 

лв. да бъде увеличена с 2543 лв. (повече от 15% от общата сума на договора, 

която е 9000 лв.). Така сумата за редактиране, предпечатна подготовка и печат на 

два сборника ще бъде 2663 лв. 

 Сума в размер на  6337 лв. ще бъдат върнати на Фонда. 

Обосновка: Поради наложеното извънредно положение в страната не са успели да 

проведат планираната Годишна научна конференция на ИБЕ – БАН, както е била 

замислена. Тъй като подготовката на форума е започнала много преди кризата с 

коронавируса, са осъществили подбора на докладите, които са преминали процес на 

двойно анонимно рецензиране, за да бъдат допуснати до участие. Успели са да издадат и 

сборник с докладите, който е публикуван и в хартиен и в електронен вариант. Поради 

големия интерес към конференцията – 68 доклада, сборникът, който са издали, се състои 

от два големи тома и цената му е надвишила предвидените в проекта средства в размер 

на 1200 лв.  

Към доклада са приложени: 

- Копие от оригиналния финансов план; 

- Коригиран финансов план. 

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

КП-06-МНФ/46 от 2019 г. за промяна на финансовия план, като сумата, предвидена за 

издаване на сборник от конференцията в размер на 1200 лв. да бъде увеличена с 2543 лв. 

(повече от 15% от общата сума на договора, която е 9000 лв.). След като конференцията 

не се е провела присъствено, смесено – присъствено и дистанционно или само 

дистанционно, проектът не може да бъде приет за изпълнен, поради което ПНЕК 

предлага да бъде възстановена цялата сума в размер на 9000 лв., която е получена по 

договора. 
 

Решение на ИС: 
1. Не приема писмото на ръководителя на договор КП-06-МНФ/46 от 2019 г. за 

промяна на финансовия план, като сумата, предвидена за издаване на сборник от 

конференцията в размер на 1200 лв. да бъде увеличена с 2543 лв. (повече от 15% от 

общата сума на договора, която е 9000 лв.). 

2. Проектът не може да бъде приет за изпълнен, тъй като конференцията не е 

проведена, поради което е необходимо да бъде възстановена на ФНИ цялата 

получена по договора сума в размер на 9000 лв. ведно със законовата лихва от датата 

на получаването им. 

 

2.4.11. Доклад с вх. № 100101/110 от 25.09.2020 от проф. д-р Красимира Алексова, 

ръководител на договор ДНТС Русия 02/2 от 14.06.2018, на тема: „Еволюция на 

граматическия строеж на българския и руския език в съпоставителен план: 
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корпусен анализ и формални граматики“, Софийски университет "Св. Климент 

Охридски".  

Относно: Признаване на направени разходи за неосъществено участие в научно 

мероприятие: 

 Да бъдат приети като разходи по проекта сумите за закупените още през м. 

февруари 2020 г. 5 самолетни билета до Санкт-Петербург на стойност 3815 лв., но 

неизползвани. 

 Да бъдат приети разходи по проекта сумите за руски визи, изплатени през м. 

февруари и март 2020 г., но неизползвани. 

 Да бъдат приети разходи по проекта сумите за задължителни застраховки, 

изплатени през месец  през м. февруари и март 2020 г., но неизползвани. 

 Да бъдат приети разходи по проекта сумите за 6 такси правоучастие в 

Международна конференция, в която може да участват онлайн през периода 23-

27 ноември 2020 г. Тези такси правоучастие са заплатени още през месец 

февруари 2020 г. 

С решение на ИС на ФНИ, Протокол 22 от 29.05.2020 г., срокът за изпълнение на 

договора е бил удължен с 6 месеца – до 14.12.2020 г. 

Обосновка: Международната конференция в Санкт Петербург е била отложена от м. 

март 2020 г. за периода 16-24 ноември, като тя ще се проведе единствено онлайн. Със 

съдействието на фирмата ОSSMO, с която Софийски университет е имал в този момент 

договор за закупуване на самолетни билети, заплатените през месец януари 2020 г. са 

били презаверени от периода 18-22 март 2020 г. за периода 23-27 ноември 2020 г. 

Научният колектив не може да пътува за двустранната среща по проекта и за участие в 

конференция в периода 23-27 ноември 2020 г., поради следните причини: 

 Спряно издаването на визи за Русия с разпореждане на Правителството на 

Руската федерация; 

 Указания от МвнР на Република България индекс на риска за Русия; 

 Международната филологическа конференция в Санктпетербургския университет 

ще се проведе онлайн; 

 Руския проект е приключил без удължаване; 

 Опасността за живота и здравето на петимата български членове на научния 

колектив при настоящото развитие на пандемията и предвижданията на 

Световната здравна организация за втора вълна на пандемията през октомври и 

ноември 2020 г. 

От служител на фирмата за закупуване на самолетни билети OSSMO са получили 

отговор, че ако полетите на „Луфтханза“ в периода 23-27.11.2020 г. от София 

през Мюнхен до Санкт-Петербург и обратно не бъдат отменени поради 

пандемията, ще могат да бъдат върнати при тяхно искане за канселиране на 

самолетните билети само сумите за неизползваните летищни такси, но не и 

сумите и за самите билети. При директна консултация с „Луфтханза“ е получен 

отговор, че не могат да върнат сумите,  защото билетите са закупени чрез 

посредническа фирма. Собственикът на OSSMO е починал, фирмата е във фалит 

и в процес на разтрогване на договора със СУ. 

Получено е писмо с вх. № 94НН/61 от 29.09.2020 г. от финансист във връзка с 

резолюцията на Управителя на ФНИ със следното становище:  
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Във връзка с често задавани въпроси от ръководители на научни проекти за 

признаване за допустими разходите, направени за командировки, такси правоучастия 

и други, свързани с изпълнението на проекти, които поради създалата се ситуация не 

се осъществили, на 01.04.2020 г. ФНИ публикува указания, които могат да се открият 

на сайта – https://www.fni.bg/?q=node/1093.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК не може да подкрепи искането в доклада на ръководителя на 

договор ДНТС Русия- 02/2 от 14.06.2018 г., тъй като единствено лицензиран одитор 

може да признае направените разходи за целесъобразни. Препоръчва да се представят 

официални писма от ръководителя на договора и на базовата организация до 

Посолството на Руската Федерация, до застрахователната компания и до самолетния 

превозвач за възстановяване на разходите, за да могат да бъдат признати от одитора за 

целесъобразни направените разходи. 
 

Решение на ИС: 
Не приема доклада на ръководителя на договора, тъй като признаването на 

разходи се осъществява единствено от лицензиран одитор. 

 

2.4.12. Заявление с вх. № 100105/7 от 28.09.2020 от доц. д-р Павлина Йорданова, 

ръководител на договор ДНТС/Австрия-01/08 от 23.08.2017 г., на тема 

„Приложно Статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите“, 

Шуменски университет. 

 Относно: Промени във финансовия план на договора, както следва: 

- Прехвърляне на 6500 лв. от перо „Командировки“ в перо „Разходи за външни услуги, 

пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

Обосновка: Преразпределението се налага във връзка с нереализиране на последните 

планирани срещи между ръководителите на проекта доц. Павлина Йорданова, от 

българска, проф. Милан Стехлик и студент-магистър Герхард Хозелнект от австрийска 

страна. Срешите са се провалили основно поради наложените ограничения в страните ни 

заради пандемията COVID-19.  

Иска се също така средствата да бъдат използвани за заплащане на данни за минимални, 

максимални и/или средни месечни температури от ХМО-Шумен към НИХМ, филиал 

Варна. Това преразпределение надвишава 15% от общия размер на преките допустими 

разходи във финансовия план на проекта и нарушава условието поне 60% от преките 

допустими разходи да се използват за командировки. 

Приложени са: 

- Официално писмо-съгласие от проф. Милан Стехлик на английски език; 

- Превод на писмо-съгласие от проф. Милан Стехлик на  български език; 

- Нов финансов план. 

Съгласно решение на ИС на ФНИ, Протокол 22 от 29.05.2020 г. крайния срок на 

договора е 23.10.2020 год. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК не подкрепя заявлението на ръководителя на договор 

ДНТС/Австрия-01/08 от 23.08.2017 г. за промени във финансовия план на договора, 

като бъдат прехвърлени 6500 лв. от перо „Командировки“ в перо „Разходи за външни 

услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“, тъй като няма да е спазено 

условието от Насоките на конкурса, поне 60% от преките допустими разходи да се 

използват за командировки.  
 

https://www.fni.bg/?q=node/1093
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Решение на ИС: 
Не приема заявлението на ръководителя на договор ДНТС/Австрия-01/08 от 

23.08.2017 г. за промени във финансовия план на договора, като бъдат 

прехвърлени 6500 лв. от перо „Командировки“ в перо „Разходи за външни услуги, 

пряко свързани с изпълнението на проекта“, тъй като няма да е спазено условието 

от Насоките на конкурса, поне 60% от преките допустими разходи да се 

използват за командировки.  

 

2.4.13. Доклад с вх. № ФНИ-1957 от 29.09.2020 от проф. д-р Катя Георгиева, 

ръководител на договор КП-06-МНФ/47 от 16.12.2019г. 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“ от 01.06.2020 г.-05.06.2020 г. на 31.05.2021 г.-04.06.2021 г. в гр. Приморско 

по решение на Научния организационен комитет и Локалния организационен комитет.  

Темата на конференцията остава същата. Преобладаващата част от докладчиците са 

потвърдили участието си през 2021 г. със същите теми на докладите си. 

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

ограничаване разпространението на COVID-19 се е наложило конференцията да бъде 

отложена. 

С доклад с вх. № ФНИ-798 от 04.06.2020 г. се поиска разрешение, предоставеното от 

Фонда съфинансиране да бъде използвано през месец септември, при запазване на 

всички финансови условия, но и през септември конференцията не е могла да се състои 

пълноценно, тъй като повечето от участниците са от чужбина и полетите с някои от 

страните са прекъснати, други се тревожат или за здравето си или за евентуална 

карантина при увеличаващите се случаи на положителни проби в България. 

Решение на ПНЕК: Във връзка с решение на ИС, Протокол 29 от 24.07.2020 г., ПНЕК 

предлага да се изпрати актуализирано проектно предложение до ВНЕК по КОСТ и 

международни научни форуми за провеждането на форума в периода 31.05.2021 г.-

04.06.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Ръководителят на проекта да изпрати актуализирано проектно предложение, 

което да бъде разгледано от ВНЕК по КОСТ и международни научни форуми за 

провеждането на форума в периода 31.05.2021 г.-04.06.2021 г. 

 

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

изпълнението на договор ДКОСТ 01/19 от 23.08.2016 г. на тема: 

„Цианобактериални цъфтежи и токсини: Наличие, въздействие, управление“, с 

ръководител гл. ас. Вера Павлова, дм - Национален център по обществено здраве 

и анализи. 

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

Първоначална обща сума на договора:  12 000 лв. 

Преведени средства: 12 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор: 12 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Заключение: Основните научни резултати са следните: 

1. Разработен е оптимален метод на екстракция и определяне на микроцистини; 

2. Приложен е подходящ метод за биомониторинг на токсични цианобактерии; 

3. Получените данни са обобщени и са подготвени публикации. 

 

Договорът е сключен на 23.08.2016 г., на основание решение на ИС, Протокол 13 от 

26.02.2016 г. за срок до приключване на COST акцията ES 1105 – до 10.10.2016 г., 

считано от датата на подписване на договора. Отчетът по договора е предаден в 

деловодството на ФНИ на 27.10.2016 г. (вх. № 0404/6). 

Много краткият срок на проекта /2 месеца/ не е позволил да бъдат подготвени 

публикации за списание с ИФ, но и двете статии  са публикувани в сборник и списание с 

научно рецензиране. В третата статия не са отправени благодарности към настоящия 

проект, поради което тя не може да бъде приета като резултат от настоящия проект. 

Съгласно мнението на експерта, постигнатите резултати не са по-малко от 80 % спрямо 

планираните, което позволява проектът да се смята за успешно изпълнен. 

Финансовият отчет на проекта е заверен от регистриран одитор при следните 

констатации: разходите по проекта са действително извършени, съгласно утвърдения 

финасов план  и са допустими.  

Решение на ПНЕК: 

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

„Добър“ на научната част на отчета по договор ДКОСТ 01/19 от 23.08.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор (№0693/2010) с вх. № 0404/6 от 27.10.2016 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 12 000 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/19 от 

23.08.2016 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 0404/6 от 27.10.2016 г. 

3. Приема договор ДКОСТ 01/19 от 23.08.2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

 

2.4.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори етап и 

окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/2 от 25.06.2013 г. 

на тема: „Суперкомпютърни симулации на взаимодействия на биомолекули и 

тяхната модулация от гледна точка на имунната активност“, с ръководител доц. 

д-р Невена Илиева-Литова, СУ „Св. Климент Охридски“.  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 
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Първоначална обща сума на договора: 15 600лв. 

Преведени средства: 15 600лв. 

За първи и втори етап – по 7800 лв. на етап 

Неизразходвани средства: 2868.53 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 12 731.47 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 (1 от тях отпаднал след етап I) 

Брой млади учени в проекта: - 

-За Етап 2: 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 4 (от тях 3 съвместни с австрийския екип) 

От тях с импакт ранг: 0 

Общо за проекта (за двата етапа): 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 6 (от тях 5 съвместни с австрийския екип) 

От тях с импакт ранг: 0 

Заключение: Изследванията са проведени върху две групи  биомолекулни  комплекси с 

ключова роля за функциите на имунната  система: група  (А) човешки  гама-интерферон  

(human Interferon-gamma, hIFNγ) и негови изкуствено мутирани аналози, самостоятелно 

и в комплекс с извънклетъчния им рецептор-задачи 1 и 2от Работната програма и група 

(Б) конкретни представители на главен комплекс за тъканна съвместимост (Major 

Histocompatibility Complex, MHC),в комплекс с Т-клетъчния им рецептор и представен 

антиген - задача 3от Работната програма. 

По трите задачи от Работната програма за втория етап е извършена професионална 

работа в достатъчен обем. Получените резултати са отразени в 4 публикувани статии в 

списания с импакт фактор. Три от тези публикации са в съавторство с колеги от 

австрийския екип. Статиите са публикувани в периода от края на първия етап (отразен в 

междинен научен отчет) до края на срока на втория етап на проекта, т.е. от януари 2015г. 

до 31.12.2018г. В тези публикации е отразена благодарност към договора ДНТС/Австрия 

01/2 от 2013г. През втория етап на проекта, резултати от проведени изследвания на 

колектива са представени на 4 международни  конференции и на 2 национални научни 

конференции с международно участие. Към материалите по отчета на етапа е представен 

също абстракт и копие на постер с благодарност на този договор. 

Освен това, в резултат от изпълнението на този двустранен проект е изградено 

плодотворно сътрудничество между двата екипа, обогатена е научната експертиза на 

двата партниращи си колектива и с публикуваните 5-те съвместни  работи по  проекта,  

от  които 3 са  публикациите  в  рамките  на втория етап, те са по-добре видими сред 

международната научна общност. 

Решение на ПНЕК: 

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

„Много Добър“ на научната част на отчета по договор ДНТС/Австрия 01/2 от 2013 

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

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/17 от 26.02.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 12 731.47 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 
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3. Приема неизразходваните средства в размер на 2868.53 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 

01/2 от 2013 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/17 от 26.02.2019 г. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 2868.53 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Австрия 01/2 от 2013 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

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

изпълнението на договор ДКОСТ 01/15 от 17.08.2016 г. на тема: „Епигенетика и 

околната среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като 

епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното 

състояние при селскостопанските животни“, с ръководител доц. 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: 12 000 лв. 

Преведени средства: 12 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 12 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 2 

Заключение: Изпълнени са 4-те работни пакета на проекта и са  получени следните 

обобщени резултати: 

- Чрез  адаптирания към малък добив на ДНК метод на бисулфитно 

конвертиране на изолиранта ДНК от фоликули на свински яйчници  с последващо 

секвениране е доказано, че в промоторния регион на естроген рецепорния ген-1 ( 

ESR1) и трите  нуклеотидни последователности CpG са метилирани. Това предполага 

възможността за регулиране на експресията на този ген чрез промяна в 

метилационния му статус. 

- В експеримент със зайци е доказано, че важните за фоликулогенезата 

растежни фактори (BMP15, GDF9)  променят експресията си на генно и протеиново 

ниво в ооцити и кумулсни клетки под влияние на биологично активни добавки 

включени в диета преди заплождането (Вемохерб-Т, на базата на билката -

афродизиак Tribulus terrestris) или в процеса на половото съзряване (Spirulina 

platensis). Променената експерсия се наследява при женски потомци от 1во 

поколение. С този принос се продължава традицията на учените от ИБИР за 
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проучват въздействието на биологично активни вещества от растителен  произход 

/български билки/  върху репродукцията. 

- Чувствителността на растежните фактори (BMP15, GDF9) към биологично 

активни вещества в период на половото съзряване е подтвърдена  в опита със свине, 

получавали като фуражна добавка страничен продукт от пчеларство. 

- Върху  експериментални модели с лабораторни мишки и клетъчна култура 

на миши ембрионални фибробласти е показано, че изпитаните биологично активни 

вещества (екстракт от  Melissa officinalis L и добавка ПровитСуперЕ) предизвикват 

промени в експресията на гени, кодиращи ензими, отговорни за метилиране на ДНК 

– ДНК-метилтрансферази. 

Представеният отчет показва, че са изпълнени задачите, посочени в 4-те работни 

пакета с крайни резултати научни публикации, подготовка на млади учени, 

популяризиране на знанията сред научната общност и практиката. 

Научният колектив се ръководи от хабилитиран учен /доцент, доктор/ .В  него участват 2 

хабилитирани учени /професор и доцент/ и 2 млади учен. Тази структура позволява 

интегриране на усилията и обогатяване на знанията и уменията на младите.  

 Популяризирането на получените резултати сред научните среди и  

специалистите от практиката  е резултат от съчетаване на всички  известни подходи за  

оповестяване на научните постижения / научни публикации, участие в научни форуми, 

работни срещи и обучение на кадри, подготовка на кадри в ИБИР/. Научната  

продукция, включва 11 постери и доклади на конференции и уъркшопове на Акцията и 

извън нея, публикувани 2 статии в списания /едно с ИФ=3,057/, 2 под печат, разработена 

и защитена една докторска дисертация, втората - в процес на разработка. Актив на 

колектива са  и  два обучителни курса за млади учени и  работна среща на РГ3 в гр. 

Велинград, България. 

Решение на ПНЕК: 

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

„Много добър“ на научната част на отчета по договор ДКОСТ 01/15 от 23.08.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор (№0087), приложено към отчета, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 12 000 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/15 от 

23.08.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор (№0087), приложено към отчета. 

3. Приема договор ДКОСТ 01/15 от 23.08.2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

 

2.5. Доклад с вх. № 94ЕЕ/34 от 08.10.2020 г. от  проф. Дамянка Гетова –  

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Медицински науки 

към Фонд „Научни изследвания“ относно разглеждане на доклади от 

ръководители. 
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2.5.1. Доклад с вх. № ФНИ-1436 от 13/08/2020 г. от проф. Стефан Панайотов, 

Ръководител на проект по договор КП-06-ДВ/10 от 21.12.2019г. на тема: 

„SARCOIDOSIS“ Национална научна програма ВИХРЕН, Базова 

организация:  Национален център по заразни и паразитни болести . 

Относно:  -    Промяна на датата за стартиране на проекта 

- Уведомление за промени във финансовия план. 

Обосновка: Уведомявам Ви, че във връзка с наложеното извънредно положение 

заради епидемията от COVID-19, закъснение в обявяването на докторантски места 

по проекта (предстои зачисляване от НС на НЦЗПБ на двама докторанти по 

проекта), продължаващата усложнена епидемиологична  обстановка в страната, 

административни уточнения по договора между НЦЗПБ и ФНИ и забавяне на 

подписването на трудови и граждански договори с персонала обслужващ проект 

‘SARCOIDOSIS’ по Национална научна програма ВИХРЕН и договор с ФНИ КП -

06-ДВ/10 от 21.12.2019 г. се налага промяна на обявената дата за стартиране на 

проекта от 1 юни 2020 г. на 1 септември 2020 г. 

Промяната се налага с цел оптимизиране усвояването на финансовите средства, 

ритмично изпълнение на научната програма и последователна отчетност.  

Вътрешно преразпределението нa средства в група преки разходи „Разходи за 

персонал” се налага за назначаване на старши сътрудник по проекта. По проекта ще 

бъдат назначени двама докторанти на трудов договор - 48 000 лева годишно. 

Постдокторант през първата финансова година няма да бъде назначаван.  

Прехвърлянето от група допустими разходи „Разходи за персонал” към група Други 

преки разходи”, перо „Научни услуги” на сума от 40 400 лева се налага с цел 

наемане на технически персонал, който да осигурява събиране и доставяне на 

клинични материали (проби) от пациенти със саркоидоза.  

Прехвърлените средства от група „Разходи за персонал” към група „Други преки 

разходи” възлиза на 40 400 лева, което прави 17,50% от общия размер на 

допустимите преки разходи за първа финансова година от проекта. Прилагам ново 

разпределение на финансовия план.  

Моля за одобрение на новото финансово разпределение и утвърждаване на нова 

дата за стартиране на проект по договор КП-06-ДВ/10 от 21 12.2019 г. от 1 

септември 2020 г. 

Решение на ПНЕК:  

След преглед на постъпилите документи в съответствие с вътрешните правила за 

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

науки установи, че: 

Датата на стартиране на проекта е посочена в договора за финансиране и това е 

01.06.2020 год. в конкретния случай.   

Исканията за промени от ръководители на проекти се правят 1 месец по -рано, като 

в случая искането е направено два месеца и половина след официалното стартиране 

на проекта, т.е. след срока, а не е направено един месец преди 01.06.2020 год.  

Към настоящия момент сме дата 24.09.2020 год. и няма как да бъде взето решение 

със задна дата.  

ПНЕК не приема удължаване на срока по горното искане. 

Относно Прехвърляне на средства в размер на 40 400 лв.  от  перо „Разходи 

за  персонал“,   към  група  „Други разходи“     перо   „Научни услуги“   
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  Искането за прехвърляне на средствата    надвишава 15 % от общия размер на 

допустимите преки разходи за първа финансова година, но е по-малко от 25%. 

Средствата за прехвърляне са  17,50% от ПДР от бюджета на проекта, които са 230 

800 лв.  

ПНЕК приема искането за прехвърляне на средства и предлага на ИС да бъде  

сключено допълнително споразумение към договора. 
  
Решение на ИС: 

1. Не приема удължаване на срока по договор КП-06-ДВ/10 от 21.12.2019 г., 

тъй като исканията за промени от ръководители на проекти се правят 1 

месец по-рано, като в случая искането е направено два месеца и половина 

след официалното стартиране на проекта, т.е. след срока, а не е направено 

един месец преди определената в договора дата 01.06.2020 год. 

2. Приема искането за прехвърляне на средствата като бъде сключено 

допълнително споразумение към договора.  

3. Вътрешното преразпределение на средства в група преки разходи „Разходи 

за персонал” не изисква решение на ПНЕК или ИС, тъй като средствата 

остават в същата група преки разходи. 

 

По т. 3 от дневния ред -  ВНЕК по Двустранно и международно сътрудничество. 

3.1. Доклад с вх. № 94АА/42 от 07.10.2020 г. от  доц. д-р Александър Здравков, 

председател на ВНЕК по Двустранно сътрудничество към Фонд „Научни 

изследвания“ относно информация относно напредъка по научна оценка на 

проектните предложения, подадени за участие в „Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество – България – Русия 2019 – 2020 г.“. 

Допуснати до научна оценка са 177 проектни предложения. Съгласно графика на 

конкурса и решение на ИС, Протокол 29 от 24.07.2020 г. срокът за приключване на 

процедурата по оценка и класиране на проектните предложения по конкурса България-

Русия е 30.09.2020 г. Отчитайки големия брой проекти и необходимото време за 

постъпване на оценките и тяхната проверка за съответствие с изискванията на ФНИ, 

ВНЕК има нужда от удължаване на срока за оценка и класиране на проектните 

предложения – до края на м. Октомври 2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема предложението на ВНЕК по Двустранно сътрудничество срока за научна 

оценка на проектите по конкурс България – Русия 2019-2020 г. да се промени до 

края на м. Октомври 2020 г. 

 

3.2. Доклад с вх. № 94АА/41 от 07.10.2020 г. от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на ВНЕК по Двустранно сътрудничество 2020 , относно разгледани 

проектни предложения по програма JPI Cultural Heritage, във връзка с решение 

на ИС. 

1. Разглеждане на проектни предложения по програма JPI Cultural Heritage, както 

следва: 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-1919 

Акроним на проекта: ArtMedSlav 
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Тема на проекта: Медицинско изкуство на православните славяни 

Ръководител на българския колектив: Проф. дфн Анисава Милтенова 

Кандидатстваща организация от България: Институт за литература, БАН  

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв./76 693 евро 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-1888 

Акроним на проекта: спомениЗАсподеляне 

Тема на проекта: Повишаване ценността и обогатяване на културното 

наследство с помощта на описания,спомени и диалог/ спомениЗАсподеляне  

Ръководител на българския колектив: Асистент, д-р Петя Иванова-

Радованова 

Кандидатстваща организация от България: Институт за 

климата,атмосферата и водите – БАН-ИИКАВ 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 993 лв./76 690 евро 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-1918 

Акроним на проекта: BETheritage 

Тема на проекта: BET in European Masked Rituals heritage – consolidating 

identities and searching for disruptive actions for local communites (Да заложиш 

на европейското маскарадно наследство – консолидиране на идентичности и 

идентифициране на трудности сред местните общности) 

Ръководител на българския колектив: Гл. ас. д-р Иглика Мишкова  

Кандидатстваща организация от България: Институт за етнология и 

фолклористика с Етнографски музей - БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 816,58 лв./76 600 евро 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-1917 

Акроним на проекта: Drive Tourism 

Тема на проекта: Двигатели за регионални инвестиции и икономическа 

стойност- Туристическите градски ресурси при специфично материално 

културно наследство 

Ръководител на българския колектив: Доц. д-р Еленита Кирилова 

Великова 

Кандидатстваща организация от България: Университет за национално и 

световно стопанство 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 032,09 лв./76 198,9 евро 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-1913 

Акроним на проекта: IDEA CH 

Тема на проекта: Immersive extensive digital access to cultural heritage  

Ръководител на българския колектив: Гл. ас. д-р инж. Димо Иванов 

Чотров 

Кандидатстваща организация от България: Технически университет- 

София 

Заявен бюджет за българския колектив: 148 421,33 лв./75 910 евро 
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6. Проектно предложение: ФНИ-1914 

Акроним на проекта: SAVE.ir.here.ASAP 

Тема на проекта: Ценността на Саами- проучване на традиционни лечебни 

практики на коренното население на Лапландия 

Ръководител на българския колектив: Доц. дм. д-р Георги Томчев Томов  

Кандидатстваща организация от България: Медицински университет- 

Пловдив 

Заявен бюджет за българския колектив: 142 300,32 лв./72 757 евро 

 

7. Проектно предложение: ФНИ-1915 

Акроним на проекта: CURE 

Тема на проекта: Междукултурно разбиране за роля на 

етнофармакологията- изследване на българския опет за опазване на 

европейското културно наследство 

Ръководител на българския колектив: Доц. дм. д-р Георги Томчев Томов 

Кандидатстваща организация от България: Медицински университет- 

Пловдив 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 998,47 лв./76 693 евро 

 

8. Проектно предложение: ФНИ-1906 

Акроним на проекта: CHIPCES 

Тема на проекта: Културно наследство, идентичности и перспективи в 

променящите се европейски общества: Гърция и България от османското 

минало до националното настояще и отвъд 

Ръководител на българския колектив: Доц. д.н. Юра Тотева 

Константинова  

Кандидатстваща организация от България: Институт за балканистика с 

Център по тракология, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 817 лв./76 600 евро 

 

9. Проектно предложение: ФНИ-1907 

Акроним на проекта: ТЕЛЕ-РОБКО 

Тема на проекта: Роботизирана система за “теле-посещения“ на културни 

институции 

Ръководител на българския колектив: Доц. д-р Найден Шиваров 

Кандидатстваща организация от България: Институт по информационни и 

комуникационни технологии, ИИКТ-БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв./76 694 евро 

 

10. Проектно предложение: ФНИ-1910 

Акроним на проекта: NON-WASTED 

Тема на проекта: Употреби на “пропиляното“ наследство. “Съживяване“ на 

социалистическото наследство: поколенчески перспективи  

Ръководител на българския колектив: Гл. ас. д-р Светла Казаларска  

Кандидатстваща организация от България: Институт за етнология и 

фолклористика с Етнографски Музей- БАН 
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Заявен бюджет за българския колектив: 148 685 лв./76 015 евро 

 

11. Проектно предложение: ФНИ-1912 

Акроним на проекта: ASPIRE 

Тема на проекта: Обединяване на интелигентни градове и перспективи за 

наследството: интеграция, насоченост, ангажираност  

Ръководител на българския колектив: Доц. д-р Милена Добрева 

Кандидатстваща организация от България: Софийски университет “Св. 

Климент Охридски“ – институт GATE 

Заявен бюджет за българския колектив: 148 643 лв./76 000 евро 

 

12. Проектно предложение: ФНИ-1905 

Акроним на проекта: InterCoppice 

Тема на проекта: Издънковите гори – останки от човешкото културно 

наследство в условията на променящото се общество  

Ръководител на българския колектив: Проф. д-р Цветан Младенов 

Златанов  

Кандидатстваща организация от България: Институт по биоразнообразие 

и екосистемни изследвания при БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв./76 693 евро 

 

13. Проектно предложение: ФНИ-1920 

Акроним на проекта: JPICH CHIP 

Тема на проекта: Културното наследство в движение: нагласи и възприятия 

относно движимото културно наследство през перспективата на “АЗ“ и 

“НИЕ“ 

Ръководител на българския колектив: Гл. ас. д-р Антоанета Гетова 

Кандидатстваща организация от България: Софийски университет “Св. 

Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 148 034,95 лв./75 915,36 евро 

 

14. Проектно предложение: ФНИ-1916 

Акроним на проекта: SaCRATh 

Тема на проекта: Светилища, култове и реалии в древна Тракия: следи от 

културното наследство в дигиталната ера 

Ръководител на българския колектив: Проф. дин. Диляна Василева Ботева  

Кандидатстваща организация от България: Софийски университет “Св. 

Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 902,63 лв./76 644 евро 

 

Решение на ВНЕК: 

Комисията предлага на Изпълнителния съвет при ФНИ да бъдат допуснати за 

участие в конкурсната процедура по международна програма JPI Cultural Heritage 

всички проектни предложения. 
 

Решение на ИС: 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 37/09.10.2020 г.                                                                                        48 
 

Приема предложението на ВНЕК по двустранно сътрудничество да бъдат 

допуснати за участие в конкурсната процедура по международна програма 

JPI Cultural Heritage всички 14 проектни предложения, за които са 

постъпили документи във ФНИ и са разгледани от ВНЕК .  

 

 

3.3. Доклад с вх. № 94АА/33 от 28.09.2020 г. от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на ВНЕК по Двустранно сътрудничество 2020, относно извършена 

проверка по процедура за административно съответствие и допустимост в „Конкурс 

за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019 – 2020 

г.“ 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

 

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

4.1. Доклад с вх. № 80/781 от 08.10.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ. 

Относно: информация по административно дело по описа на Административен съд 

София – град, образувано по жалба на проф. д.н. Борислав Градинаров срещу 

решение на ИС на ФНИ от протокол № 29 от 24.07.2020 год. относно класирането по   

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени  

предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”, съдът е допуснал 

предварително изпълнение на Решение на ИС на ФНИ, прието с протокол № 29 от 

24.07.2020 год. – по т.1.1. , с което е решено да се финансират проектни 

предложения, в съответствие с класирането на ВНЕК, които са в рамките на 

прогнозния бюджет за съответната научна област и по т.1.3., с което е приет 

докладът на ВНЕК за оценяването на проектните предложения, утвърдено е 

класирането им, взето е решение за финансирането на проектните предложения със 

съответните суми и възложено на управителя на ФНИ да покани ръководителите на 

проектите за подписване на договорите за финансиране, да подпише договорите и да 

преведе сумата за финансиране по проведения „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства , свързани с 

пандемията от COVID-19 – 2020 г.” 
 

Решение на ИС: 

Приема, след като определението на съда влезе в сила, договорите по 

проектите, определени за финансиране по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.” с решения на ИС по т. 1 от 

протокол № 29 от 24.07.2020 г. и т. 5.5 от протокол № 34 от 20.08.2020 г. да 

бъдат подписани от управителя на Фонда и да бъдат преведени дължимите 

суми по тях. 

 

4.2. Доклад с вх. № 80/778 от 08.10.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно предложение ИС да вземе решение за превеждане 
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на сумата за втората година от проектите по ННП „Петър Берон“-2019 г., за 

продължаване на дейностите по проектите и във връзка с изпълнение на ПМС 

149 от 03.07.2020 г., като общата сума е 420 000 лв.   

Приложение: списък на договорите с входящите номера на писмата от 

бенефициентите. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се финансират за втората година посочените в приложението 7 бр. 

договори по ННП „Петър Берон“-2019 г. на обща стойност 420 000 лв. 

 

4.3. Доклад с вх. № 80/775 от 07.10.2020 г. от Милена Александрова, координатор 

по програми ERA-NET относно покана за участие на Фонд „Научни 

изследвания“ в конкурс по програма FLAG-ERA. 
 

Решение на ИС:  

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

FLAG-ERA през 2020 г. Определя общ индикативен бюджет от страна на 

ФНИ в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като ще бъдат финансирани 

до 3 проекта с максимална сума за един проект до 150 000 лева и срок за 

изпълнение от 3 години. 

 

 

По т. 5 от дневния ред -   Разни. 

5.1. Доклад с вх. № 94РР/41 от 29.09.2020 г. от проф. д-р Радка Аргирова - председател 

на ВНЕК по Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми по Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

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

Относно: постъпило писмо - отговор с вх. № ФНИ-1939/24.09.2020 г. от доц. д-р Андрей 

Чорбанов, ръководител на проект КП-06-К1/9 от 2020 г. и Писмо с вх. № ФНИ- 

1938/24.09.2020 г. от доц. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология 

„Стефан Ангелов” – БАН  във връзка с решение на Изпълнителен съвет, прието с 

Протокол 35/11.09.2020 г., т. 6.3. от дневния ред и писмо с вх. № ФНИ-1801/14.092020 г. 

от проф. Радка Аргирова, председател на ВНЕК относно сравнителна информация за 

двата работни проекта, касаещи разработването на ваксина срещу SARS-CoV-2. 

Обосновка: В отговор на Ваше писмо от 14.09.2020 г. изпращам сравнителна 

информация за двата работни проекта, касаещи разработването на ваксина срещу SARS-

CoV-2. Давам си сметка, че публичността на разработвания с Институт Пастьор проект 

предизвиква интерес, но това също така е и критерий, че работата по два независими 

проекта няма как да бъде скрита или потулена. Разбира се, ще пренебрегна фактът, че 

както аз, така и директорът на Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“ и 

ректорите на МУ-София и СУ „Св. К. Охридски“ сме подписали изричната декларация, 

че няма да използваме двойно /или тройно/ финансиране за проектното предложение, с 

което кандидатстваме. 

По съществото - двете ваксини имат принципно-различна концепция поради моделите, 

на които ще бъде разработвана и тествана. Проекта с Институт Пастьор включва 

намирането на човешки епитопи с EpiDOCK платформата, като цялата идея е тестването 

върху хуманизиран Nonobese Diabetic/Severe Combined Immunodeficiency (NOD SCID) 
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gamma (NSG) трансферен модел и използването на човешки лимфоцити изолирани от 

кръв и слезка за трансферирането им в тези имунодефицитни мишки. Целият проект е 

базиран на човешки експерименти с проби от човешки произход. Накратко - грантът на 

Институт Пастьор касае работа с човешки тъкани и клетки, докато този към ФНИ е в 

изцяло адаптиран миши модел. По тази причина и епитопите, които ще се ползват като 

ваксина в единият случай са човешки, докато в предложението към ФНИ - разпознавани 

от миши МНС и дублирани с други човешки епитопи, абсолютно различни от първите 

такива. 

С настоящето писмо удостоверявам, че доц. д-р А.Чорбанов не е получил средства от 

БАН за разработки свързани с борбата с COVID-19 и не е ръководител на работни 

пакети по цитираното от доц. Симеонов рамково споразумение. 

Приложение: Писмо с вх. № ФНИ- 1938/24.09.2020 г. от доц. д-р Пенка Петрова, 

директор на Института по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН, в което 

удостоверява, че доц. д-р А.Чорбанов не е получил средства от БАН за разработки 

свързани с борбата с COVID-19 и не е ръководител на работни пакети по цитираното от 

доц. Симеонов рамково споразумение № ДСД-2/07.05.2020 г. 

Решение на ВНЕК: 

1. Единодушно приема подробните и обосновани отговори на доц. А.Чорбанов по 

отправените въпроси от ВНЕК относно работната програма и плануваните дейности, 

с които водещият изследовател участва в съвместен проект с Институт „Пастьор”-

Париж.  

2. По „Проект за финансиране на научни разработки на БАН, свързани с борбата с 

COVID-19 и други остри инфекциозни заболявания” доц. д-р А.Чорбанов не е 

получил средства от БАН и след направената проверка за двойно финансиране, ВНЕК 

предлага проект  КП-06-К1/9 от 2020 г. да бъде финансиран.  
 

Решение на ИС: 

На следващо заседание на ИС да се покани председателят на ВНЕК за 

представяне на по-подробна обосновка за различията между двата работни 

проекта, касаещи разработването на ваксина срещу SARS-CoV-2 (проект с 

Института "Пастьор" и проект КП-06-К1/9 от 2020 г.). Допълнително да бъдат 

представени и отговорите на доц. д-р А. Чорбанов и доц. дн П. Петрова. 

 

5.2. Уведомление с вх. № ФНИ-1925/23.09.2020 г. от доц. д-р Йордан Георгиев 

Маринов, ръководител на проектно предложение с акроннм ANAPOM, 

Национална научна програма „Петър Берон, Наука и иновации е Европа“  КП-

06-ДБ-1 /16.12.2019 г., Институт по физика на твърдото тяло – БАН. 

Относно: становище за възможността на участниците да изпълнят ангажиментите по 

договор № КП-06-ДБ-1 /16.12.2019г„ ННП „Петър Берон и НИЕ“. 

Обосновка: Във връзка с решение на изпълнителният съвет на ФНИ, протокол 

№29/24.07.2020г., Ви уведомяваме, че от 11.09.2020 г. изследователят д-р Хари Кришна 

Кодуру вече е пристигнал на територията на Р. България. В момента текат процедури по 

установяване на неговия статут на временно пребиваващ в Р. България, като 

същевременно се предприемат необходимите стъпки за назначаването му на трудов 

договор с базовата организация (ИФТТ-БАН) в рамките на ННП „Петър Берон и НИЕ“. 

Нашите очаквания са дейностите по проекта ANAPOM реално да стартират в началото 

на месец октомври. 
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Решение на ИС: 

Приема за сведение информацията за стартиране на дейностите по договор № 

КП-06-ДБ-1 /16.12.2019 г. по ННП „Петър Берон и НИЕ“ 

 

5.3. Уведомление с вх. № ФНИ-1941/25.09.2020 г. от гл. ас. Мария Павлова, дм, 

отдел Микробиология, НЦЗПБ-София. 

Относно: Във връзка с отстраняване на електронно-технически несъответствия на 

проектно предложение с входящ номер КП-06-ПМ43/1 от 21.09.2020г. на тема: 

Проучване върху динамиката на безсимптомно заразоносителство на патогенни  

Escherichia coli в България чрез комплексна диагностика на копиентерити в 

съвременни условия, участващо в Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2020 г., моля да се 

разглежда от комисията проектно предложение с входящ номер КП-06-ПМ43/2 от 

23.09.2020г на тема Проучване върху динамиката на безсимптомно 

заразоносителство на патогенни Escherichia coli в  България чрез комплексна 

диагностика на колиентерити в съвременни условия с  научен ръководител гл. ас. 

Мария Радославова Павлова, дм и базова организация Национален Център по 

Заразни и Паразитни Болести. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

5.4. Писмо с вх. № ФНИ-1802/14.09.2020 г. от д.ик.н. Янка Такева, председател на 

Синдикат на българските учители, в което синдикатът изразява своята 

категорична подкрепа във връзка с реализирането на проект „Образование. 

ценности, общество (Интердисциплинарен модел за изграждане и транслиране 

на аксиологична макрорамка в образователна среда)" към Фонд ..Научни 

изследвания" (МОН).   
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

5.5. Писмо с вх. № ФНИ-1928/23.09.2020 г. от д-р Милена Дамянова, Директор на 

Дирекция „Наука“ към МОН относно постъпило възражение от научен 

колектив, участвал с проектно предложение№ КП-06-К1/18 в Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията от СOVID-19-2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде насочено към комисията по възражения, която ще стартира 

през следващата година, съгласно ПФНИ. 

 

5.6. Писмо с вх. № 12/1 от 05.10.2020 г. от г-н Мохамед Кетата, Директор на 

Университетската агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа 

относно предложение срокът за изпълнение на проектите от 2018 г. да бъде 

удължен с една година, поради настоящата епидемична обстановка, която не 

позволява провеждането на мобилностите и изследователските мисии за 
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началото на академичната 2020-2021 (месеците октомври и ноември). Също така 

съвместно да информираме ръководителите на проекти за възможността срокът 

за реализацията им да бъде удължен до края на 2021 г. Това удължаване ще 

бъде обвързано с изготвянето на актуализирани планове за действие, които те 

трябва да ни изпратят не по-късно от месец след получаване на уведомлението. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се уведомят ръководителите на проекти по „Конкурс за 

финансиране проекти по програми за двустранно  сътрудничество 2018 г. – 

Университетска агенция на франкофонията“, като им бъде изпратено 

писмото от г-н Мохамед Кетата, Директор на Университетската агенция на 

Франкофонията в Централна и Източна Европа. 

 

 

 

Секретар: ( п )     Председател: ( п ) 

 

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

 

 

 

 

Членове на ИС: 

 

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

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

3. 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:………………………………………………… 


