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П Р О Т О К О Л 

        № 11/28.02.2020 Г. 

 

от  присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 28.02.2020 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

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

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател  

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

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

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова  

6. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

7. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

9. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

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

 

проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева 

 

Секретар: 

Д-р Боряна Хаджиева 

 

Отсъстващи: 

Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева  

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, e 6 (шест) души при 10 (десет) души с право на глас. 

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

1. Доклади на ПНЕК. 

2. Определяне състав на ВНЕК по двустранно сътрудничество. 

3. Промени в състава на ПНЕК. 

4. Доклади на управителя. 

5. Разни. 

 

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

1.1. Доклад с Вх. № 94НН/6 от 24.02.2020 г. от проф. Николай Манев председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Математически науки и 

информатика относно отчети и доклади от ръководители: 
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1.1.1. Доклад с вх. № 0901/8/22.01.2020 г. от проф. дн Даниел Данчев, ръководител на 

проект по договор № ДН 02/8 от 2016 г. на тема: „Точни аналитични и числени 

резултати за поведението на крайно-размерни нехомогенни статистико-

механични системи с фазови преходи“, базова организация: Институт по 

механика - БАН 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „На основание на член 74 алинея (2) поради предстоящи мои 

дългосрочни командировки водещи до невъзможност да изпълнявам ефективно 

административните си задължения като ръководител на проекта в тези периоди, 

предлагам, считано от 1 март 2020 г., ръководител на проекта да бъде проф. д-р 

Петър Джонджоров, член на колектива. Предложението е съгласувано с него и с 

всички останали членове на колектива чиито подписи, изразяващи съгласието си с 

направеното предложение, следват по-долу. 

Накрая искам да Ви уверя, че самото изпълнение на проекта върви много добре и има 

получени и публикувани интересни резултати. Базовата организация - Институт но 

Механика, БАН, е информирана за настоящето писмо.“ 

Приложени са всички необходими документи и са спазени всички изисквания на чл. 

74 от ПФНИ. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК приема исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 02/8 от 2016 

г., а именно: смяна на ръководителя на проекта с член от колектива; мястото на проф. 

дн Даниел Данчев да бъде заето от проф. д-р Петър Джонджоров. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проекта, като бъде 

сключено допълнително споразумение. 
  

Решение на ИС: 
Приема исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 02/8 от 

2016 г., а именно: смяна на ръководителя на проекта с член от колектива; 

мястото на проф. дн Даниел Данчев да бъде заето от проф. д-р Петър 

Джонджоров, като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.1.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап 

от изпълнението на договор ДН 12/3 от 2017 г. на тема „Геометрия и анализ на 

ЧДУ, специални холономии и суперсиметрични струни“, ръководител: проф. 

дмн Стефан Иванов, базова организация: Софийски университет "Св. Климент 

Охридски" и във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№94АА/15.11.2019 г.  

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 77.5 % 

Първоначална обща сума на договора: 50 000 лв. 

Преведени средства: 50 000 лв.  

Неизразходвани средства: 4 023.04 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 45 976.96 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 4 

От тях с импакт ранг: 0 
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Брой участия в научни форуми: 13 

Оценка 1 рецензент: задоволителна 

Оценка 2 рецензент: много добра 

Оценка предложена от ПНЕК: добра 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН 12/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. №94АА/15.11.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 45 976.96 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 12/3 от 2017 г. в 

размер на 50 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 023.04 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 
  

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

на научната част по договор ДН 12/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94АА/15.11.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 45 976.96 лв. и сума на 

непризнатите разходи 0 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН 12/3 от 2017 г. в размер 

на 50 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 023.04 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДФНИ И02/1 от 2014 г. на тема: 

„Интелигентен интерфейс човек-компютър за асистиращи медицински системи, 

подобряващи качеството на живот на хора с двигателни увреждания“ с 

ръководител проф. д-р Владимир Пулков, базова организация: Технически 

университет – София и във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№94СС/7 от 01.02.2018 г. 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 240 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 132 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 96 700 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 23 981.23 лв. 

Сума за отчитане за втория етап: 120 681.23 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 110 105.52 лв. 

Неизразходвани средства: 6 124.99 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 4 450.72 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 38 298 лв. 

Стойност на обезценяване: 38 298 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 10 575.71 лв. 

ПНЕК обсъди финансовото приключване на договора като разгледа Финансовия 

отчет за втория етап на проекта, Доклада за фактически констатации от независим 
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одитор, и изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и 

ДНМА. 

Решение на ПНЕК: 

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

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/1 от 2014 

г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94СС/7 от 01.02.2018 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ И 02/1 

от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 110 105.52 лв.;  

непризнати разходи – 4 450.72;  

неизразходвани средства – 6 124.99 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 10 575.71 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ И 02/1 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/1 от 2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94СС/7 от 

01.02.2018 г. няма направени бележки и ИС приема финансовата част за 

втория етап на договор №ДФНИ И 02/1 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 110 105.52 лв.;  

непризнати разходи – 4 450.72;  

неизразходвани средства – 6 124.99 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 10 575.71 лв. 

4. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ И 02/1 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 3 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДФНИ И02/9 от 2014 г. на тема: „Теоретично 

и числено изследване на нелинейни математически модели“ с ръководител 

проф. дмн Николай Кутев, базова организация: Институт по математика и 

информатика – БАН и във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№94ЙЙ/2/11.01.2018 г. 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 214 500 лв. 

Преведени средства за първи етап: 117 975 лв. 

Преведени средства за втори етап: 96 038.69 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 13 124.71 лв. 

Сума за отчитане за втория етап: 109 163.40 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 108 369.61 лв. 

Неизразходвани средства: 793.79 лв. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/28.02.2020 г. 

5 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 17 484.32 лв. 

Стойност на обезценяване: 17 484.32 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 793.79 лв. 

ПНЕК обсъди финансовото приключване на договора като разгледа Финансовия 

отчет за втория етап на проекта, Доклада за фактически констатации от независим 

одитор, и изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и 

ДНМА. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/9 от 2014 

г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЙЙ/2/11.01.2018 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ И 02/9 

от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 108 369.61 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 793.79 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 793.79 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ И 02/9 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема отлична оценка на 

научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/9 от 2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЙЙ/2/11.01.2018 

г. няма направени бележки и ИС приема финансовата част за втория етап на 

договор №ДФНИ И 02/9 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 108 369.61 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 793.79 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 793.79 лв. 

4. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ И 02/9 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 3 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.1.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория 

етап от изпълнението на договор ДФНИ И02/12 от 2014 г. на тема: 

„Интегродиференциални уравнения за решаване на свързани задачи за 

многофункционални материали с нано-нееднородности“ с ръководител проф. 

дмн Цвятко Рангелов, базова организация: Институт по математика и 

информатика – БАН и във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№94ЙЙ/5/19.01.2018 г. 
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Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 74 250 лв. 

Преведени средства за първия етап: 40 837.50 лв. 

Преведени средства за втория етап: 33 274.07 лв. 

Прехвърлени средства от първия етап: 5 548.76 лв. 

Сума за отчитане за втория етап: 38 822.83 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 37 764.32 лв. 

Неизразходвани средства: 1 058.51 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 4 488 лв. 

Стойност на обезценяване: 4 488 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 058.51 лв. 

ПНЕК обсъди финансовото приключване на договора като разгледа Финансовия 

отчет за втория етап на проекта, Доклада за фактически констатации от независим 

одитор, и изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и 

ДНМА. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/12 от 

2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЙЙ/5/19.01.2018 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ И 02/12 

от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 37 764.32 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 1 058.51 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 1 058.51 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ И 02/12 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема отлична оценка на 

научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/12 от 2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЙЙ/5/19.01.2018 

г. няма направени бележки и ИС приема финансовата част за втория етап на 

договор №ДФНИ И 02/12 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 37 764.32 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 1 058.51 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 1 058.51 лв. 

4. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ И 02/12 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 3 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
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1.1.6. Обсъждане и проверка на обезценяването на ДМА, закупени по проект по 

договор ДФНИ И 02/4 от 2014 г. на тема: „Геометрия и анализ на ЧДУ и 

хетеротични струни“ с ръководител чл.-кор. проф. дмн Стефан Иванов, базова 

организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и обявяване на 

проекта за приключил. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, взето с Протокол 

№23/29.06.2018 г. е приета отлична оценка на научната част по договор №ДФНИ 

И02/4 от 2014 г. 

След обсъждане на Финансовия отчет за втория етап на проекта, Доклада за 

фактически констатации от независим одитор (вх. №94АА/3 от 18.01.2018 г.), и 

изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и ДНМА, 

ПНЕК установи следните данни, получени в резултат изпълнението на проект по 

договор №ДФНИ И02/4 от 2014 г.: 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 79 200 лв. 

Преведени средства за първи етап: 43 560 лв. 

Преведени средства за втори етап: 34 588.46 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 1 522.55 лв. 

Сума за отчитане за втория етап: 36 111.01 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 33 719.34 лв. 

Неизразходвани средства: 2 391.67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 833.11 лв. 

Стойност на обезценяване: 833.11 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2 391.67 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94АА/3 от 18.01.2018 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ И 02/4 

от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 33 719.34 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 2 391.67 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 2 391.67 лв. 

3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ И 02/4 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94АА/3 от 

18.01.2018 г. няма направени бележки и ИС приема финансовата част за 

втория етап на договор №ДФНИ И 02/4 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 33 719.34 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 2 391.67 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 
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2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 2 391.67 лв. 

3. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ И 02/4 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 2 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.1.7. Обсъждане и проверка на обезценяването на ДМА, закупени по проект по 

договор ДФНИ И 02/5 от 2014 г. на тема: „Интеркритериален анализ - нов 

подход за вземане на решения“ с ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир 

Атанасов, базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство - БАН и обявяване на проекта за приключил. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, взето с Протокол 

№23/29.06.2018 г. е приета много добра оценка на научната част по договор 

№ДФНИ И02/5 от 2014 г. 

След обсъждане на Финансовия отчет за втория етап на проекта, Доклада за 

фактически констатации от независим одитор (вх. №94ВВ/7/21.03.2018 г.), и 

изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и ДНМА, 

ПНЕК установи следните данни, получени в резултат изпълнението на проект по 

договор №ДФНИ И02/5 от 2014 г.: 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 225 472.50 лв. 

Преведени средства за първия етап: 124 009.87 лв. 

Преведени средства за втория етап: 101 462.63 лв. 

Прехвърлени средства от първия етап: 10 676.76 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 112 139.39 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 108 695.20 лв. 

Неизразходвани средства: 3 444.19 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 19 662.41 лв. 

Стойност на обезценяване: 19 662.41 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 3 444.19 лв. 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ВВ/7/21.03.2018 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ И 02/5 от 

2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 108 695.20 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 3 444.19 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 3 444.19 лв. 

3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ И 02/5 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 
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1. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ВВ/7/21.03.2018 

г. няма направени бележки и ИС приема финансовата част за втория етап на 

договор №ДФНИ И 02/5 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 108 695.20 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 3 444.19 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 3 444.19 лв. 

3. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ И 02/5 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 2 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.1.8. Обсъждане и проверка на обезценяването на ДМА, закупени по проект по 

договор ДФНИ И 02/6 от 2014 г. на тема: „Управление на мобилни роботи в 

безжични сензорни мрежи с хибридни структури“ с ръководител проф. д-р 

Андон Топалов, базова организация: Технически университет – София и 

обявяване на проекта за приключил. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, взето с Протокол 

№23/29.06.2018 г. е приета добра оценка на научната част по договор №ДФНИ И02/6 

от 2014 г. 

След обсъждане на Финансовия отчет за втория етап на проекта, Доклада за 

фактически констатации от независим одитор (вх. №94СС/1/11.01.2018 г.), и 

изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и ДНМА, 

ПНЕК установи следните данни, получени в резултат изпълнението на проект по 

договор №ДФНИ И02/6 от 2014 г.: 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 90 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 49 500 лв. 

Преведени средства за втори етап: 36 374.20 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 2 789.41 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 39 163.61 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 34 468.12 лв. 

Неизразходвани средства: 4 695.49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 45 163.38 лв. 

Стойност на обезценяване: 45 163.38 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 4 695.49 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94СС/1/11.01.2018 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ И 02/6 от 

2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 34 468.12 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 4 695.49 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 4 695.49 лв. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/28.02.2020 г. 

10 

3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ И 02/6 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94СС/1/11.01.2018 

г. няма направени бележки и ИС приема финансовата част за втория етап на 

договор №ДФНИ И 02/6 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 34 468.12 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 4 695.49 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 4 695.49 лв. 

3. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ И 02/6 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 2 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.1.9. Обсъждане и проверка на обезценяването на ДМА, закупени по проект по 

договор ДФНИ И 02/7 от 2014 г. на тема: „Методи за анализ на данни и 

извличане на закономерности от големи масиви от секвенционни данни“ с 

ръководител проф. д-р Мария Нишева-Павлова, базова организация: Софийски 

университет "Св. Климент Охридски" и обявяване на проекта за приключил. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, взето с Протокол 

№23/29.06.2018 г. е приета отлична оценка на научната част по договор №ДФНИ 

И02/6 от 2014 г. 

След обсъждане на Финансовия отчет за втория етап на проекта, Доклада за 

фактически констатации от независим одитор (вх. №94АА/2/17.01.2018 г.), и 

изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и ДНМА, 

ПНЕК установи следните данни, получени в резултат изпълнението на проект по 

договор №ДФНИ И02/7 от 2014 г.: 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 90 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 49 500 лв. 

Преведени средства за втори етап: 40 500 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 416.62  лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 43 916.62 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 41 770.99 лв. 

Неизразходвани средства: 2 145.63 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 4 511.52 лв. 

Стойност на обезценяване: 4 511.52 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2 145.63 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94АА/2/17.01.2018 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ И 02/7 

от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 41 770.99 лв.;  
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непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 2 145.63 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 2 145.63 лв. 

3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ И 02/7 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94АА/2/17.01.2018 

г. няма направени бележки и ИС приема финансовата част за втория етап на 

договор №ДФНИ И 02/7 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 41 770.99 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 2 145.63 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 2 145.63 лв. 

3. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ И 02/7 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 2 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.1.10. Обсъждане и проверка на обезценяването на ДМА, закупени по проект по 

договор ДФНИ И 02/14 от 2014 г. на тема: „Анализ и геометрия върху 

Риманови и комплексни многообразия“ с ръководител проф. дмн Йохан 

Давидов, базова организация: Институт по математика и информатика – БАН 

и обявяване на проекта за приключил. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, взето с Протокол 

№23/29.06.2018 г. е приета отлична оценка на научната част по договор №ДФНИ 

И02/14 от 2014 г. 

След обсъждане на Финансовия отчет за втория етап на проекта, Доклада за 

фактически констатации от независим одитор (вх. №94ЙЙ/7/15.06.2018 г.), и 

изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и ДНМА, 

ПНЕК установи следните данни, получени в резултат изпълнението на проект по 

договор №ДФНИ И02/14 от 2014 г.: 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 72 270 лв. 

Преведени средства за първи етап: 39 748.50 лв. 

Преведени средства за втори етап: 32 484.04 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 30.90 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 32 514.94 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 32 514.94 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 5 507.89 лв. 

Стойност на обезценяване: 5 507.89 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0.00 лв. 
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Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЙЙ/7/15.06.2018 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ И 02/14 

от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 32 514.94 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ И 02/14 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ЙЙ/7/15.06.2018 

г. няма направени бележки и ИС приема финансовата част за втория етап на 

договор №ДФНИ И 02/14 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 32 514.94 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 0.00 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 0.00 лв. 

3. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ И 02/14 от 

2014 г. Да бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване 

на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 

 

 

1.2. Доклад с вх. № 94ММ/21 от 26.02.2020 г. от проф. Мариела Оджакова 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Биологически науки 

относно отчети и доклади от ръководители: 

 

1.2.1. Доклад с вх. №100101/148 от 04/12/2019 г. от доц. д-р Анелия Кенарова, 

ръководител на проект ДН 11/6 от 2017 г. на тема: „Азоксистробин като 

моделен фунгицид за групата на стробилурините: Екологична оценка на стрес-

ефектите върху почвената микрофлора“, базова организация - Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ 

Относно: Промяна в състава на колектива на проекта  

Обосновка: Във връзка с изпълнението на втория етап се налага частична промяна в 

състава на колектива по проекта в резултат на прекратени трудово-правни отношения 

на СУ „Св. Кл. Охридски" с някои от членовете на колектива и желание на студенти 

да се включат в разработването на някои от задачите от работната програма на 

проекта. 

Предложението за промени в състава на колектива са следните: 

1. Да бъдат освободени: 

a. Нина Цветкова Стоилова - докторант, отчислен с право на защита 

б.         Магдалена Христова Николова - завършил бакалавър 

2. Да бъдат включени: 
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a. Неля Анатолиева Нишкина - магистър Ф № 39369 

б.      Радина Димитрова Карастоянова - магистър Ф № 39425. 

Всички членове на работния колектив са съгласни с предложените промени. 

Приложени са следните документи: 

1. Молба за освобождаване от колектива на Нина Стоилова 

2. Молба за освобождаване от колектива на Магдалена Николова 

3. Мотивационно писмо за приемане в колектива на Неля Нишкина 

4. Мотивационно писмо за приемане в колектива на Радина Карастоянова 

5. Съгласие на членовете на колектива за промяна в неговия състав 

6. Автобиографии (български и английски) на новите членове на колектива 

Решение ПНЕК:  

ПНЕК приема предложените промени в научния колектив.  
 

Решение на ИС:  
Приема предложените промени в научния колектив на договор ДН 11/6 от 

2017 г.  

 

1.2.2. Доклад с вх. №0903/144 от 12/12/2019 г. от доц. Д-р Екатерина Крумова, 

ръководител на проект ДН 01/1 от 2016 г., на тема: „Катализа от антарктически 

гъби: роля в антиоксидантната защита, локализация, регулация и свойства“, 

базова организация - Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН 

Относно: Промени в научния колектив при изпълнение на работната програма за 

втория етап. 

Обосновка: За изпълнението на план-програмата по договора през втория етап на 

изпълнение.  

1. Гл. ас. д-р Иглика Койчева Джумерска-Алексиева напуска колектива поради 

напускане на базовата организация. 

2. Ас. Владислава Георгиева Дишлийска ще бъде включена в колектива за да 

продължи работата на д-р Джумерска-Алексиева. 

Приложени са декларации от д-р Джумерска-Алексиева, ас. Дишлийска и декларация 

от всички членове на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК приема предложените промени в научния колектив. 
 

Решение на ИС:  
Приема предложените промени в научния колектив по договор ДН01/1 от 

2016 г.  

 

1.2.3. Доклад с вх. №100122/1 от 08/01/2020 г. от проф. Диана Иванова, ръководител 

на проект ДН 01/12 от 2016 г., на тема: „Проучване на молекулните механизми 

на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху 

човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно 

средство“, базова организация - Медицински университет „Проф. Д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна 

Относно: Промяна в научния колектив. 

Обосновка: Гл. ас. Десислава Пламенова Иванова, напуска базовата организация 

Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна поради 

прекратяване на трудовия договор и преместване в чужбина. Д-р Иванова напуска 

научноизследователския колектив на проекта. Тя е изпълнила задачите си във връзка 

с работата й по проекта, за което са й изплатени полагащите й се възнаграждения. 

Ас. д-р Юлиан Снежанов Снегаров, напуска базовата организация Медицински 
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Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" гр. Варна поради прекратяване на 

трудовия си договор, остава член на изследователския колектив, като той ще 

продължи да работи по задачите от проекта съгласно одобрените работна програма и 

план след сключване на граждански договор с него. 

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК приема предложените промени. Спазени са изискванията за подаване на 

уведомление за промени в научния колектив, посочени в чл.11, ал. 1 от  Вътрешни 

правила за прилагане на процедурите по чл.71 до чл.75 от ПФНИ, приети от ИС, 

Протокол №10, от 24/01/2020 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема предложените промени в научния колектив по договор ДН 01/12 от 

2016 г. 

 

1.2.4. Доклад с вх. №0903/18 от 11/02/2020 г. от гл. ас. д-р Русина Хазаросова, 

ръководител на проект ДМ 11/1 от 2017 г., на тема: „Моделиране на 

молекулните механизми при оксидативен стрес: eфект на палмитоил-оксо-

валероил фосфатидилхолин  върху мембранната организация“, базова 

организация - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН 

Относно: Удължаване на срока на проекта с 6 месеца, от 31.06.2020 г до 31.01.2021 

Обосновка: Отпуск по майчинство на ръководителя на проекта от 1.06.2018 г. до 

31.01.2020 г. и липсата на подходящ заместник, който да отговаря на всички 

изисквания, предвидени в Насоките и методиката за оценка по процедура - "Конкурс 

за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2017".  

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК предлага на ИС да приеме повторното удължаване на срока на изпълнение на 

договора. 

Прието първо удължение на срока с 6 месеца от 12.2019 г. до 31.06.2020 г. 

Искано второ удължаване от 31.06.2020 г до 31.12.2020 г. 

 

 Решение на ИС:  
Приема предложението на ПНЕК за повторно удължаване на срока на 

изпълнение по договор ДМ 11/1 от 31/06/2020 г. до 31/12/2020 г., като бъде 

подписано допълнително споразумение. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДН 11/9 от 2017 г. на тема „Изследване на 

анатомични вариации при човек върху тримерни модели чрез прилагане на 

иновативни и интердисциплинарни подходи и изграждане на Виртуална 

анатомична колекция“, ръководител: гл. ас. д-р Диана Тонева, базова 

организация: Институт по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей (ИЕМПАМ) и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №94РР/36 от 22.07.2019 г.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9 481.95 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 50 518.05 лв. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/28.02.2020 г. 

15 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3  

Брой научни публикации с ИФ: 2 (публикувани). 

Решение на ПНЕК: 

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

ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 11/9 от 2017 

г. 
2. ПНЕК приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище 

от регистриран одитор с № 0156, вх.№ ФНИ 94/65 от 12/07/2019 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 51 807.90 лв. и сума на 

неизразходвани средства в размер на 9 481.95 лв. (15.8%). 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 11/9 от 2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 9 481.95 лв. (15.8%) да 

бъде прехвърлена към втория етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на решението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ 

на научната част по договор ДН 11/9 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище 

от регистриран одитор с № 0156, вх.№ ФНИ 94/65 от 12/07/2019 г., че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 51 807.90 

лв. и сума на неизразходвани средства в размер на 9 481.95 лв. (15.8%). 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН 11/9 от 2017 г. в размер 

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

4. ПНЕК приема сумата на неизразходваните средства от 9 481.95 лв. (15.8%) 

да бъде прехвърлена към втория етап и указва изпращане на покана до 

ръководителя на проекта за подписване на допълнително споразумение към 

договора съгласно ПФНИ (Правилник на Фонд „Научни изследвания“). 

 

 

1.3. Доклад с вх. № 94РР/8 от 26.02.2020 г. от проф. Росица Николова председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Химически науки относно 

отчети и доклади от ръководители: 

 

1.3.1. Обсъждане и оценяване на научната част на втория окончателен етап на 

договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г. с ръководител доц. д-р Елена Василева на тема 

„Полимерни материали с ултра ниска протеинова адсорбция на основата на 

полицвитерйони за лечение на рани“, СУ „Климент Охридски“. 

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

Първоначална обща сума на договора:  225 000.00 лв. 

Преведени средства: 204 675.82 лв. 

Неизразходвани средства: 2 275.75 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 352.91 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 202 047.16 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 6 + 2 студенти 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 0 
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1. Резултати от изпълнението на работната програма:  

Обявената цел на проекта е синтезиране, охарактеризиране и изследване на 

практическата приложимост на полимерни материали със специфични функционални 

групи, (т.н. полицвитерйони) като биоактивни превръзки за лекуване на наранявания. 

Разработени са полицвитерйонни материали с ултра-ниска протеинова адсорбция, 

представляващи полиелектролитни комплекси, единични и двойни 

(взаимнопроникващи) полимерни мрежи, за които са демонстрирани възможни 

приложения като биоактивни (функционални) превръзки за рани. Успешното 

разработване на полиелектролитни комплекси от полицвитерйони, особено смесения 

полиелектролитен комплекс от полисулфобетаини и поликарбоксибетаини, както и 

добавянето на допълнителна чувствителност, създавайки материали 

(мрежи/хидрогелове) с двойна (температурна и рН-) и дори тройна (температурна, 

рН- и солева) чувствителност могат да бъдат отбелязани като постижения с висока 

степен на актуалност и оригиналност. Нов и оригинален елемент несъмнено 

представлява комбинирането на ПЕГ функционалност и полицвитерйони в един 

материал, което е постигнато чрез омрежване с ПЕГДА.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта:  

Рецензентите отчитат научните резултати от изследователския проект като 

актуални за полимерната химия и медицината, със значителна степен на 

оригиналност и приложна насоченост. Изследванията имат мултидисциплинарен 

характер и в тях участват няколко работни колектива от Факултет по химия и 

фармация в Софийския университет (ФХФ-СУ), Институт по полимери в БАН (ИП-

БАН), Институт по органична химия с Център по фитохимия в БАН (ИОХЦФ-БАН) 

и Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН 

(ИЕМПАМ – БАН). Налице е активното съдействие и консултации от специалисти 

при Клиниката по изгаряния и пластична хирургия при УМБАЛСМ „Пирогов“ като 

крайни потребители на подобен тип материали. В работния колектив участват учени 

с висока квалификация в съответните области, докторанти и студенти, което се 

отразява върху научното равнище на проведените изследвания и съответните 

публикации по проекта. 

Резултатите от проекта са докладвани на 51 научни събития, от които 14 са 

участия в международни конференции, а 7 са участията в конференции с 

международно и българско участие и 3 публикувани статии. Преобладаващата част 

от тези представяния са направени от младите учени в колектива на възраст под 35 г. 

Прави впечатление стремежът да се повиши образователно-научната квалификация 

на младите изследователи. 

3. Заключение: 
Като отчитам мнението на двамата оценители, и запознавайки се с 

материалите по представения научен отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по 

„Химически науки“ да приемат отчета на договор Т02 /15 от 2014 год. с оценка 

„Много добър“. 

Решение на ПНЕК: 

На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Много 

добър“ на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г. 

(съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

 Решение на ИС: 

1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК , ИС приема оценка 

„Много добър“ на научната част за втория (окончателен) етап по 
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договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - 

отменен).  

2. Решение по финансовия отчет ще бъде взето след разглеждане на 

информацията от финансовия експерт. 

 

1.3.2. Обсъждане и оценяване на научната част на втория окончателен етап на 

договор ДФНИ Т02/20 от 2014 г. с ръководител проф. д-р Михаил Михайлов на 

тема „Порести материали като адсорбенти за пречистване на горивата на 

бъдещето (метан и водород)“, Институт по обща и неорганична химия-БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 195 000 лв. 

Преведени средства: 195 000 лв. 

Неизразходвани средства: 12 176.78 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 182 820.82 лв.  

Брой докторанти в проекта: 3 според единия рецензент и 2 според другия 

Брой млади учени в проекта: 2 според единия рецензент 

Брой научни публикации (общо): 13 

 От тях с импакт фактор: 12 

 От тях с импакт ранг: 0 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  

Основната цел в настоящия проект е разработване на нови порести 

адсорбционни материали за фино очистване на H2 и CH4 от примесни газове СО и 

N2. В допълнение се оценяване възможността за едновременното отстраняване на 

онечиствания като H2O, CO2 и въглеводороди. Работната програма за втория етап е 

структурира в пет работни пакета, като задачите са разпределени между участниците 

от двете организации на база научен опит и професионални компетенции. 

Актуалността на темата на проекта се доказва и с полученият за краткото време на 

действие на проекта отзвук в научните среди, състоящ се в забелязани 33 цитата на 

отпечатаните по проекта публикации. Значимостта на резултатите се подкрепя от 

публикуваните 13 статии и подготвени 2 в реномирани научни списания с много 

висок за областта IF и ранг, както и от научното израстване и кариерно развитие на 

част от участниците в работния колектив. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта:  

Задачите, планирани за изпълнение в работната програма на проекта и за 

двата етапа са изпълнени изцяло, като са получени и допълнителни резултати. 

Публикувани са в 13 статии, от които 12 са в престижни издания с висок IF и JCR, а 

всички са в категория Q1. 4 от списанията са с IF по-висок от 10. Още две статии са 

изпратени за публикуване. 

Резултатите от проведените изследвания са докладвани на 1 национален и 9 

международни научни форуми, на които са представени 8 устни доклада и 11 

постерни съобщения. Изнесена е и една лекция по покана – на  доц. д-р П. Петков, в 

Университета в Барселона (Испания) на тема „Modeling of the structure and properties 

of porous materials with open metal sites”. Организирани са семинари по проекта в гр. 

Пловдив (2016 и 2019 г.) и в гр. Банско (2018 г.), където са представени общо 22 

устни доклада. 

3. Заключение: 
Като отчитам мнението на двамата оценители, и запознавайки се с 

материалите по представения научен отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по 
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„Химически науки“ да приемат отчета на договор Т02 /20 от 2014 год. с „Отлична“ 

оценка. 

Решение на ПНЕК: 

На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Отличен“ на 

научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Т02/20 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

 Решение на ИС: 

1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК , ИС приема оценка 

„Отличен“ на научната част за втория (окончателен) етап по договор 

ДФНИ Т02/20 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен).  

2. Решение по финансовия отчет ще бъде взето след разглеждане на 

информацията от финансовия експерт. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДН19/17 от 2017 г. на тема: „Холистичен 

подход при прицелна терапия на рака“ с ръководител - доц. д-р Тамара Иванова 

Пайпанова, Институт по молекулярна биология -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: 4 507.87 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 492.13 лв. 

Брой докторанти в проекта: 10 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 9 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 3 

1. Оценка на изпълнението на дейностите по работни пакети за съответния 

период на проекта (отделно за всеки от работните пакети). 

Обявената цел на проекта е създаването на съвременна платформа за доставяне на 

терапевтични агенти – пептидни конюгати с комбинирано антитуморно и 

ангиогенеза-инхибиращо действие, които специфично да се насочват към структури 

по клетъчната повърхност, свръхекспресирани при ракови клетки. За първия етап са 

планирани и разработени три работни пакета. 

Работен пакет 1: Моделиране и оценка на нови структури 

 Изпълнени са всички запланувани задачи в работен пакет 1. Осъществено 

е моделиране на небелтъчни аминокиселини (АК), които са необходими 

модификанти за пептидния синтез (оксигуанидино и флуорирани АК; лекарствени  

аналози за биоконюгиране). Част от тези изследвания са в резултат на съвместна 

работа на научния колектив с техни колеги от Германия (от фирма IRIS), и са 

обобщени в монография публикувана в списание Chemicca Oggi. Chemistry Today. 

Резултатите от този работен пакет са докладвани на симпозиум в България и на 

конференция в Испания, и са отразени в две статии.  

Работен пакет 2: Синтез и охарактеризиране на нови структури 

 Заплануваните задачи в работен пакет 2 са изпълнени. Синтезирани са 26 

подходящо защитени неприродни аминокиселини и производни необходими за 

следващото получаване на модифицираните RGD/SST аналози и конюгати. 

Получените АК представляват удобни модификанти за получаване на  биологично 
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активни пептиди. С оглед получаване на по-активни, хидролитично по-стабилни при 

физиологични условия и селектиселективни пептиди спрямо различните пептидните 

рецептори, са синтезирани няколко серии от пептидни миметици: тумор-насочващи 

пептиди (RGD, NGD-peptides).  

Работен пакет 3: Изследвания за противотуморна активност 

 Заплануваните задачи в работен пакет 3 са изпълнени. Получени са 

първични данни относно антипролиферативните/цитотоксични ефекти на 

синтезираните  съединения и е изследвана възможността на подбрани, активни 

аналози да индуцират апоптоза. Изследван е генотоксичния потенциал на 

синтезираните RGD-пептидни конюгати. Част от резултатите са докладвани на 

конференция в Испания. 

2. Изпълнение на работната програма (посочва се как е изпълнена работната 

програма – изцяло, частично или е неизпълнена).  

Работната програма на проекта за първия етап е цялостно и успешно 

изпълнена. Извършена е голяма по обем научно-изследователска работа и са 

постигнати много добри научни резултати, които са отразени в авторитетни научни 

списания с импакт фактор и с импакт ранг. Извършени са допълнителни дейности, 

които предават по-голяма завършеност на научните резултати и ще бъдат използвани 

в експериментите за 2 етап. Постигнатите научни резултати са представени подробно 

в научния отчет по отделните работни пакети. Постигнати са повече резултати от 

заплануваните и очаквани резултати. Процентът на постигнатите резултати за 

отчитания период спрямо планираните в  проектното предложение е 100%.  

 Допълнителни проучвания и резултати във връзка с тематиката на 

проекта 
 С цел да се идентифицират хит съединения, за нуждите на работните пакети 

през втория етап, набор от ароилхидразоните са изследвани за 

цитотоксична/антипролиферативна активност чрез МТТ тест. В хода на 

изследванията са използвани различни клетъчни линии, за да се определи дали се 

наблюдава специфичност в ефекта на съединенията спрямо определена линия. 

 Резултатите са публикувани в 9 научни публикации, от които 2 са с импакт 

фактор и 3 с импакт ранг. Резултатите са много добре популяризирани чрез участие с 

4 доклади и 10 постери на международни конференции. Получените резултати водят 

до повишаване на научния капацитет и подготовката на младите учени (2) и 

докторанти (10). 

Обща оценка – много добър. 

3. Коректност при съставяне на финансовия отчет (съгласно предварителното 

разпределение на средствата за етапа, посочват се основните аргументи за 

коректност или некоректност при съставянето на финансовия отчет, както и 

други забележки). 

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

които са отчетени в първия етап от проект ДН 19/17 в размер на 55 492.13 лв. са 

достоверни, надеждни, точни и допустими и не са установени недопустими разходи. 

От уведомителното писмо на ръководителя на проект № 19-17 се вижда, че е 

извършена промяна във финансовия план за първия етап при базовата организация от 

бюджет 1 към бюджет 2 в размер на 6 932.00 лв., което не надвишава 15% от общия 

размер на допустимите преки средства за съответния етап на проекта и не нарушава 

максималните стойности, определени в Насоките. Наличен е и доклад за малка 

промяна и във финансовия плана на ПО-Химикотехнологичен и металургичен 

университет – 590 лв. са прехвърлени от т.1 Разходи за персонал към т.2 и т.4. 
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4. Заключение: Двамата оценители препоръчват на ПНЕК да одобри и приеме 

отчета за първия етап. Като отчитам забележките и запознавайки се техните карти за 

научна оценка, предлагам на членовете на ПНЕК по „Химични науки“ да приемат 

отчета на доц. д-р Татяна Пайпанова с оценка „много добра“. 

 

Решение на ПНЕК: 

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

добър“ на научната част по договор ДН19/17 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/91, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 55 492.13 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0.00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН19/17 от 2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 507.87 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
 

 Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН19/17 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/91, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 55 492.13 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН19/17 от 2017 г. в размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 507.87 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

1.3.4. Доклад с вх. № ФНИ-169 от 10.02.2020 г. от доц. д-р Мария Спасова-Тодорова, 

ръководител на договор КП-06-ОПР03/2 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“, 

Институт по полимери, БАН. 

Относно: промяна в колектива на договор  КП-06-ОПР03/2 от 2018 г. 

Обосновка: Член от колектива на договора – Владимир Трифонов Кръстев напуска 

по собствено желание работния колектив, считано от 10.02.2020 г. Причините са от 

личен характер и са свързани със сериозни здравословни проблеми на член от 

семейството му. 

Приложения: декларация от Владимир Трифонов Кръстев и писмено съгласие от 

колектива за настъпилата промяна. 

Решение на ПНЕК: 

Приема промяната в колектива по договор КП-06-ОПР03/2 от 2018 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяната в колектива по договор  КП-06-ОПР03/2 от 2018 г. 

 

1.3.5. Доклад с вх. № ФНИ-168 от 10.02.2020 г. от проф. дн Невенка Манолова, 

ръководител на договор КП-06-Н39/13 от 09.12.2019 г. на тема: „Получаване на 

иновативни антимикробни и противотуморни електроовлакнени материали от 
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мукоадхезивни и биосъвместими полимери и хелатиращи агенти от групата на 

8-хинолинола“, Институт по полимери, БАН. 

Относно: промяна в колектива на договор  КП-06-Н39/13 от 2019 г. 

Обосновка: Член от колектива на договора – Владимир Трифонов Кръстев напуска 

по собствено желание работния колектив, считано от 10.02.2020 г. Причините са от 

личен характер и са свързани със сериозни здравословни проблеми на член от 

семейството му. 

Приложения: декларация от Владимир Трифонов Кръстев и писмено съгласие от 

колектива за настъпилата промяна. 

Решение на ПНЕК: 

Приема промяната в колектива по договор  КП-06-Н39/13 от 2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяната в колектива по договор КП-06-Н39/13 от 2019 г. 

 

1.3.6. Доклад с вх. № 0907/27 от 17.02.2020 г. от доц. д-р Светлана Момчилова, 

ръководител на договор ДН19/14 от 12.12.2017 г. на тема: „Комплексен подход 

за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния 

потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу 

гама-облъчване“, Институт по органична химия с Център по фотохимия-БАН. 

Относно: включване на нов участник ас. Жанина Петкова в колектива по 

договор ДН19/14 от 2017 г.  
Обосновка: Моля в научния колектив на проекта по договор ДН 19/14 да бъде 

включена ас. Жанина Петкова от Института по органична химия с Център по 

фитохимия на БАН. Тя е перспективен млад учен с умения и в областта на 

хроматографския анализ. Работата й 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 и на останалите членове 

на колектива, особено на младите колеги. 

Приложения: съгласие от членовете на колектива, заявление за включване от ас. 

Жанина Петкова и автобиография. 

Решение на ПНЕК: 

Приема включването на ас. Жанина Петкова в колектива по договор  ДН19/14 от 

2017 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема включването на ас. Жанина Петкова в колектива по договор  ДН19/14 

от 2017 г. 

 

1.4. Доклад с вх. № 94ПП/3 от 26.02.2020 г. от проф. Пламен Петков председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Физически науки и Науки за 

Земята относно отчети и доклади от ръководители: 

 

1.4.1. Доклад с вх.№ 0907/28 от 18.02.2020 г. от доц. д-р Димитър Захариев 

Димитров, ръководител на договор ДН 08/9 от 13.12.2016 г. на тема: „Послойно 

атомно отлагане на нанослоеве от диелектрици върху дву-дименсионни 

материали като активни компоненти  за мултифункционални устройства“, 

Институт по Физика на Твърдото Тяло - БАН. 

Относно: Удължаване срока на изпълнение на Втори етап от договор ДН-08/9 с 5 

(пет) месеца до 17 Ноември 2020 г. и прехвърляне на средства по пера. 
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Обосновка: 1. Причините за удължаването са: 

Изпълнението на работната програма за II -етап на договора от ИФТТ- базова 

организация се забавя поради проблеми с функционирането на двете основни 

системи за получаване на тънки слоеве и структури- ALD и PECVD. През 

продължителни периоди имаше проблеми с инфраструктурата на Центъра по 

Нанофизика където са разположени апаратурите - по специално газово стопанство и 

компресорна станция. Освен това закупуването и доставка на прекурсори- 

специфични химикали за работата на посочените апаратури отнема значително 

време. 

2. Моля за Вашето разрешение да бъдат прехвърлени 800 лв. от "Разходи за 

персонал" и 66.69 лв. от "Разходи за ДМА и НДМА" от финансовия план за Етап 2 на 

базова организация-ИФТТ; към перо "Материали и консумативи" на базова 

организация-ИФТТ. Прехвърляне на сумата от 1700 лв. от перо "Разходи за на 

средства по разходни пера персонал" от финансовия план за Етап 2 на партньорска 

организация - ИОМТ към перо "Разходи за външни услуги" на партньорска 

организация-ИОМТ. 

Приложения: актуализиран финансов план за Етап 2 на договор ДН-08/9. 

Решение на ПНЕК: 

Приема удължаване срока на договор ДН08/9 от 2016 г. с 5 месеца до 17 

Ноември 2020 г. и прехвърляне на средства по пера, като предлага на Изпълнителния 

съвет да възложи на управителя да сключи допълнително споразумение Чл.14, ал. 5 

от Вътрешните правила, тъй като това е второ удължение. / предно удължение на 

първи етап от 4 месеца/. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДН08/9 от 2016 г. с 5 месеца до 17 

Ноември 2020 г. и прехвърляне на средства по пера, като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

1.4.2. Доклад с вх. № ФНИ/91 от 21.01.2020 г. от  доц. д-р Виржиния Радославова 

Долчинкова, ръководител на договор КП-06-Н38/14 от 6.12.2019 г. на тема: 

„Моделни мембранни системи в присъствие на биологичноактивни 

макромолекули: физични и физикохимични параметри в норма и патология“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Включване на член в научния колектив на договор № КП-06-Н38/14 от 

06.12.2019 г. 

Обосновка: В интерес на работата по изпълнение на задачите от 

научноизследователския план на ръководения от мен договор № КП-06-Н38/14 

предлагам включване в научния колектив на договора на инж. Борислав Минчев, 

чиито автобиография и заявление са приложени към настоящия доклад. От началото 

на месец ноември 2019 г. същият е назначен като инженер по радиоелектроника в 

Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков”, партньорска 

организация /П01/ по проекта. Своето съгласие за включването на инж. Минчев в 

колектива на проекта заявява в приложен доклад и координаторът от партньорската 

организация доц. Виктория Виткова. 

Приложения: автобиография и заявление на инж. Борислав Александров Минчев; 

доклад от  координаторът на партньорската организация - доц. Виктория Виткова. 

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, 
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че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за 

конкурса и приема уведомлението. 

 

Решение на ИС: 
Приема исканата промяна в колектива на договор КП-06-Н38/14 от 6.12.2019 

г. 

 

1.4.3. Доклад с вх. № 0907/180 от 19.11.2019 г. от  Доц. д-р Емилия Димова, 

ръководител на договор ДН 18/14 от 12.12.2017 г. на тема: „Композитни и 

адиабатни методи за контрол в квантовите и оптичните технологии“, Институт 

по физика на твърдото тяло „Академик Георги Наджаков“, Българска академия 

на науките. 

Относно: промяна в състава на изследователския екип по проект. 

Обосновка: Поради промяна в статута на някои от участниците в изследователския 

екип по договор ДН 18/14 от 12.12.2017г. на тема „Композитни и адиабатни методи 

за контрол в квантовите и оптичните технологии“ се налага промяна в състава. 

• Поради напускане на Института по физика на твърдото тяло, БАН и 

заминаване на работа в чужбина, д-р Елица Кьосева не е включена в списъка с 

изследователския екип за втория етап на изпълнение на договора. 

 • Поради преминаване на нова длъжност и други ангажименти, д-р Лъчезар 

Симеонов пожела да се откаже да работи по проекта.  

• Във връзка с изпълнението на задачите и разпределението на дейностите, 

както и допълнителните ангажираности на участниците по проекта, за ръководител 

на екипа от Партньорската организация, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, се определя доц. д-р Андон Рангелов, член на изследователския екип и 

досегашен заместник. Приложения: Заявление от д-р Кьосева; Заявление от д-р Л. 

Симеонов; Заявление от проф. Николай Витанов; Писмено съгласие на колектива. 

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. 
 

Решение на ИС: 
Приема исканата промяна в колектива на договор ДН 18/14 от 12.12.2017 г. 

 

1.4.4. Доклад с вх. № 0902/47 от 27.11.2019 г. от доц. д-р Христо Ангелов, 

ръководител на договор ДН 04/1 от 13.12.2016 г. на тема: „Проучване на 

комбинираното въздействие на естествения радиоактивен фон, UV радиацията, 

климатичните промени и космическите лъчи върху моделни групи растителни и 

животински организми в планински екосистеми“, Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН. 

Относно: промяна на работен колектив. 

Обосновка: Двама от членовете на научния колектив, изпълняващ задачи по 

научноизследователския проект се преместиха на нова работа. За успешното 

изпълнение на проекта Ви уведомявам, че желая включването на двама нови колеги - 

доц. д-р Цветана Петрова Нонова, ИЯИЯЕ-БАН и д-р Цвета Владимирова Ангелова. 

ИБЕИ-БАН. 
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Приложения: подписано съгласие на гореспоменатите нови членове на колектива за 

включване във втория етап на проекта и автобиографии на български и английски 

език. 

Решение на ПНЕК: 
Изисква от ръководителя да представи писмено съгласие на членовете на 

колектива относно включването на двамата нови колеги, след което ще разгледа 

доклада. 
 

Решение на ИС: 
Приема исканата промяна в колектива на договор ДН 04/1 от 13.12.2016 г. при 

условие, че бъдат представени необходимите документи. 

 

1.4.5. Доклад с вх. № 0907/24 от 11.02.2020 г. от доц. д-р Диана Тодорова 

Рабаджиева, ръководител на договор ДН 14/7 от 2017 г. на тема: „Химични 

форми и поведение на преходни метали в замърсени природни води и почви и 

влиянието им върху екосистемата растителност – дребни бозайници - 

ендопаразити. Експериментално изследване и термодинамично моделиране.“, 

Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ)- БАН. 

Относно: Наложителни промени в състава на екипа от ИЕМПАМ 

Обосновка: През първия етап от изпълнението на договор ДН 14/7 /2017, двама 

души от работния колектив на ИЕМПАМ-БАН бяха извадени от колектива поради 

преминаване на друга работа и пенсиониране. За да се осигури изпълнението на 

работната програма за втори етап е необходимо включването на нов член. 

Подкрепям предложението на проф. д-р Маргарита Габрашанска ръководител на 

работна група от ИЕМПАМ-БАН, асистент Елвира Арнаудова да бъде включена в 

работния колектив. Уведомявам Ви, че проф. д-р Маргарита Габрашанска ще бъде 

заменена като ръководител на работна група от ИЕМПАМ-БАН с гл. ас. д-р Веселин 

Нанев. 

Приложения: 

 •Доклад от проф. д-р Маргарита Габрашанска, относно смяната й с гл. ас. Веселин 

Нанев. 

•Заявление от ас. Елвира Арнаудова за включване в колектива и автобиография. 

•Подписано съгласие от членовете на колектива за извършваната промяна. 

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. 
 

Решение на ИС: 
Приема исканата промяна в колектива на договор ДН 14/7 от 2017 г. 

 

1.4.6. Доклад с вх. № 100101/20 от 31.01.2020 г. от доц. д-р Явор Й. Шопов, 

ръководител на договор ДН14/4 от 2017 г. на тема: „Разработване на 

иновативна технология за дистанционно откриване на неизвестни подземни 

кухини и дълбочинни разломи с помощта на термална камера, базирана на 

БЛА“, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”. 

Относно: Предложение за включване на нов член в работния колектив. 

Обосновка: Моля към научния колектив на ръководения от мен договор на ФНИ 

ДН14/4 от 2017 г. да бъдат добавени следните колеги: 

Доц. д-р Иван Георгиев Антонов, Медицински университет 
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Гл. ас. д-р Иван Радев Иванов, Геолого-географски факултет, Софийски университет, 

млад учен. 

Приложения: 1.Декларация от участниците в проекта, че са съгласни да бъдат 

приети предложените нови членове на научния колектив на договора. 

2.Декларация от предложените нови членове на научния колектив, че са съгласни да 

бъдат включени в изпълнителите на договора и техните CV. 

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. 
 

Решение на ИС: 
Приема исканата промяна в колектива на договор ДН14/4 от 2017 г. 

 

1.4.7. Доклад с вх. № 0903/13 от 31.01.2020 г. от проф. д-р Галя Станева, ръководител 

на договор ДН18/15 от 15.12.2017 г. на тема: „Механистичен подход за 

разкриване на молекулните механизми на действие на окислените липиди върху 

2D и 3D липидната организация в моделни мембрани“, Институт по биофизика 

и биомедицинско инженерство - БАН. 

Относно: Освобождаване на гл. ас. Мариана Цветанова Хаджилазова от ръководения 

от мен научен проект. 

Обосновка: Бих искала да Ви помоля за изключването на гл. ас. Мариана Цветанова 

Хаджилазова от ръководения от мен научен проект, тъй като тя смени местоработата 

си от 1.09.2019г. и се отказва от участие в проекта. На нейно място, предлагам да 

бъде включена семестриално завършилата студентка Даяна Славчова Венкова, 

назначена като лаборант в института. 

Приложения: 1) Съгласие на научния колектив за извършване на горе-посочената 

промяна. 

2) Молба за напускане на колектива на научния проект от гл. ас. Мариана Цветанова 

Хаджилазова 

3) Молба за включване в колектива на проекта от Даяна Славчова Венкова 

4) Професионална биография на Даяна Славчова Венкова  

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. 
 

Решение на ИС: 
Приема исканата промяна в колектива на договор ДН18/15 от 15.12.2017 г. 

 

1.4.8. Уведомление с вх. № 0905/57 от 09.12.2019 г. от доц. Д-р Петър Ножаров, 

ръководител на договор ДН18/15 от 2017 г. на тема: „Съвременни въздействия 

на глобалните промени върху еволюцията на карета"/на база на интегрирания 

мониторинг в моделни карстови геосистеми в България/“, НИГГГ – БАН. 

Относно: Мариа Вълкова преустановява участието си в проекта. 

Обосновка: Във връзка с писменото съгласие на Мариа Вълкова и нейното 

отчисляване като докторант в Националния Институт по Геофизика, Геодезия и 

География, БАН съгласно Заповед 01-391/31.10.2019 г. уведомявам Фонд Научни 

Изследвания, че съгласно чл.2, ал. 6 на сключения договор Мариа Вълкова 
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преустановява участието си в проекта. Нейната работа ще бъде поета от останалите 

членове на колектива. 

Приложения: 1.Писмено съгласие от докторант Мариа Вълкова за напускане на 

проекта. 

2. Писмено съгласие от колектива. 

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. 
 

Решение на ИС: 
Приема исканата промяна в колектива на договор ДН18/15 от 2017 г. 

 

1.4.9. Доклад с вх. № 0907/31 от 21.02.2020 г. от доц. д-р Теодор Миленов, 

ръководител на договор ДН18/9 от 11.12.2017 г. на тема: „Нови методи за 

получаване на графен и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нано-

дисперсни въглеродни фази“, Институт по електроника  – БАН. 

Относно: промени в състава на колектива по договор ДН 18/9 от 11.12.2017 год. 

Обосновка: Като ръководител на колектива предлагам да бъде освободена от 

научния колектив колежката: -хим. Радостина Руменова Великова- млад учен и член 

на научния колектив по договор ДН 18/9 от 11.12.2017 год. с ФНИ. 

Мотиви: Р. Великова напусна Института по електроника- БАН (ИЕ-БАН) през 

септември 2019 год, и премина на работа като учител в средното образование, поради 

по-добри финансови условия в тази сфера. До напускането си тя взе участие в 

подготовката на една презентация на Международна Конференция (VEIT- 2019) и 

съответната публикация в Journal of Physics: Conference Series, която ще илезе от 

печат в средата май 2020 год. Приложено е писмено съгласие от колежката. 

Като ръководител на научния колектив предлагам да бъдат включени в колектива 

следните колеги:  

1) физик инж. Димитър Ангелов Димов- редовен докторант в Лаборатории 

„Мултифункционални материали“ в ИЕ-БАН. Колегата спечели конкурса за редовни 

докторанти в ИЕ-БАН за учебната 2019/2020 и е зачислен считано от 01.01.2020 год. 

в докторантура в ИЕ-БАН с решение на Научния съвет на ИЕ-БАН (протокол № 1 от 

23.01.2020 на НС на ИЕ-БАН) е тема на докторантурата: “Модификация и 

характеризиране на въглеродни фази”. Мотивът за включването на колегата в 

научния колектив по проекта е сходството на темата на дисертацията и темта на 

договора. 

2) химик Десислава Минчева Караиванова- млад учен, назначена в Лаборатория 

„Мултифункционални материали“ при ИЕ-БАН в началото на м. февруари 2020 год. 

Колежката ще има основен фокус на изследванията си функционализиране на графен 

и графеноподобни фази, изследвания на поведението на въглеродни фази в различна 

среда и синтеза и модификацията на тънки слоеве от въглеродни фази. Мотивът за 

включване на колежката в научния колектив по договора е необходимостта от 

включване на млади специалисти в тези области и съответно облекчаването на 

задачите на останалите членове на колектива, както и възможността за обучението й 

в основните техники за синтез и функционализиране на въглеродни фази. 

Посочените специалисти ще помогнат в изпълнението на научната програма на 

договора, като промените в състава няма да се отразят на финансовия план за втория 

етап на договора. 
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Приложение 1: писмено съгласие на освободената от колектива, поради напускане 

на ИЕ-БАН хим. Радостина Великова 

Приложение 2: писмено съгласие на предложените нови членове на колектива 

редовен докторант Димитър Димов и хим. Десислава Караиванова. 

Приложение 3: Копие от доклад с вх. № / 17.02.2020 на доц. Теодор Миленов до 

Директора на ИЕ-БАН, обосноваващ необходимостта от предложените промени в 

научния колектив по договор ДП 18/9 от 11.12.2017 год. с ФИИ с положителна 

резолюция от Директора на ИЕ-БАН.  

Приложение 4: писмено съгласие с предложените промени в колектива по договор 

ДН 18/9 от 11.12.2017 год. с ФНИ от научния колектив по договора.  

Приложение 5: списък на новия научен колектив с подписи. 

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. 
 

Решение на ИС: 
Приема исканата промяна в колектива на договор ДН18/9 от 11.12.2017 г. 

 

1.4.10. Доклад с вх. № 0907/30 от 19.02.2020 г. от  доц. д-р Юлия Генова, ръководител 

на договор ДН 08/2 от 13.12.2016 г. на тема: „Течнокристален подход за 

оптимизиране функциите на моделни липидни мембрани при вграждане на 

наночастици“, Институт по физика на твърдото тяло, БАН. 

Относно: удължаване на договор ДН 08/2 от 2016 г. с 4 месеца, считано от 

17.06.2020 г. Обосновка: В следствие удължаването на първия етап от договор ДН 

08/2 с четири месеца и възникнали усложнения с експерименталните установки и 

обработката на резултатите по проекта се получи частично забавяне по изпълнение 

на задачите за втория етап на договора. 

Предвид гореизложените съображения Ви моля втория етап на гореспоменатия 

договор да бъде удължен с четири месена, считано от 17.06.2020. Това продължение 

ще реши възникналите затруднения и ще позволи получените резултати от работата 

по задачите от втория етап на проекта да бъдат представени на 28мата 

Международна конференция по течни кристали (Лисабон, 26-31.07. 2020) и 21тата 

Международна школа по физика на кондензираната материя (Св. Св. „Константин и 

Елена“ 31.08-04.09. 2020). Всичко това ще спомогне за широкото разпространение на 

получените по проекта резултати пред международната научна общност. 

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 ДН 08/2 от 2016 г. се удължава с 4 

месеца, до 17.10.2020 г. Предлага на Изпълнителния съвет да възложи на управителя 

да сключи допълнително споразумение Чл.14, ал. 5 от Вътрешните правила, тъй като 

това е второ удължение. / предно удължение на първи етап от 4 месеца/. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДН08/1 от 2016 г. с 4 месеца до 17 

Октомври 2020 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 
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1.4.11. Обсъждане и оценяване на научната част на втория окончателен етап на 

договор ДФНИ Т02/6 от 12.12.2014 г. с ръководител чл. кор. проф. дфзн. 

Валентина Борисова Петкова на тема „Нови парадигми за фундаменталната 

структура на материята“, Институт за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика-БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 225 000.00 лв. 

Преведени средства: 225 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: преразход от 249.91 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 225 000.00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 111 

 От тях с импакт фактор: 52 

 От тях с импакт ранг: 20 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  

Научните приноси в получените резултати могат да се класифицират в 10 

направления: (1) Изучаване на свойствата на еволюцията на Вселената с цел 

разгадаване мистерията на "тъмната енергия" и "тъмната материя" и по-дълбоко 

разбиране на същността на стандартния модел на елементарните частици; (2) По-

дълбокото разбиране на структурата и свойствата на релативистките звезди в общата 

теория на относителността и модифицираната гравитация, както и на излъчването на 

гравитационни вълни от тях; (3) По-детайлното изследване на компактните обекти с 

фотонна сфера и природата на пространствено-времевите вселенски "портали" 

(wormholes), чието предполагаемо експериментално откритие е една от главните 

парадигми в съвременната теория на гравитацията и астрофизиката; (4) Изучаване на 

структурата, свойствата и устойчивостта на черните дупки в общата теория на 

относителността и модифицираните теории на гравитацията; (5) Изучаването на 

космологичната еволюция на ранната Вселена, с цел по-обстойно разбиране на 

механизмите, които могат да доведат до период на инфлационно разширение и какви 

инфлационни режими са съвместими със съвременните наблюдателни данни; (6) По-

дълбокото разбиране на физическата същност на знаменитата гравитационно-

калибровъчно полева или холографска дуалност чрез съвременната теория на 

струните; (7) Детайлното изследване на ролята на ентропията на сплитане в 

холографските теории и откриването на нова връзка между локалните и глобални 

характеристики в гравитационно-калибровъчно полевата дуалност и йерархии от 

интегрируеми (точно решаеми) системи от нелинейни еволюционни уравнения; (8) 

Принос за разкриване на дълбоки връзки между базисни концепции и обекти в 

квантовата теория на полето и съвременни области на фундаменталната математика 

като теория на числата; (9) По-дълбокото и систематично изучаване на различни 

симетрийни обекти (конформни алгебри и супералгебри на Ли, вкл. 

безкрайномерни), които намират нарастващи приложения в различни области на 

съвременната физика чрез различни модели на инвариантни диференциални 

уравнения, квантови осцилатори и др.; (10) Потенциално приложение на квантово-

груповите симетрии, характерни за физически системи в ниски пространствено-

времеви измерения, към теоретичните основи на квантовите компютри. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта:  

Работната програма на проекта е съставена от следните основни направления: 

(1) Астрофизика на компактни обекти в гравитационните теории; (2) Космология – 
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еволюция на Вселената; (3) Теоретични и математични аспекти на Гравитационно-

калибровъчната (холографска) дуалност; (4) Фундаментални математични аспекти на 

симетриите в квантовите системи; (5) Фундаментални аспектри на квантовата теория 

на полето. Броят на публикуваните или предстоящите за публикуване трудове на 

участниците в проекта са общо 111. Най-съществен е броят публикации в списания с 

импакт фактор - 52 и публикации на доклади в пълен текст в трудове на 

международни конференции - 20, както и 4 публикации в научно-популярни издания. 

Има защитени и 4 дисертации за "доктор на науките" и една докторска дисертация. 

Трябва да се отбележат и лекционните курсове, подготвени в двата етапа на проекта 

от екипа участници от Физическия факултет на СУ, които са подпомогнали 

привличането на млади учени и студенти последна година за работа по задачите на 

проекта. В резултат от тази дейност са защитени 3 магистърски тези. Основните 

резултати са докладвани на 40 международни и 4 национални конференции. Двама от 

младите учени са участвали на в 4 международни форума през 2015 г. По покана в 

чуждестранни университети и академични центрове са изнесени 26 лекции и 

множество семинарии у нас от членовете на колектива. 

3. Заключение: 
Като отчитам мнението на двамата оценители, и запознавайки се с 

материалите по представения научен отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по 

физически науки и науки за земята да приемат отчета на договор Т02/6 от 2014 год.  с 

„Отлична“ оценка. 

Решение на ПНЕК: 

На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка 

„Отлична“ на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Т02/6 от 2014 

г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

 Решение на ИС:  

1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК , ИС приема оценка 

„Отличен“ на научната част за втория (окончателен) етап по договор 

ДФНИ Т02/6 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен).  

2. Решение по финансовия отчет ще бъде взето след разглеждане на 

информацията от финансовия експерт. 

 

1.4.12. Обсъждане и оценяване на научната част на втория окончателен етап на 

договор ДФНИ Е02/6 от 12.12.2014 г. с ръководител проф. д-р Николай 

Минков Петров на тема „Енергия на изомерни и на кратко живеещи ядрени 

възбуждания: ефекти на деформация върху структурата и стабилността на 

атомните ядра“, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 196 000.00 лв. 

Преведени средства: 196 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 3 989.28 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 192 010.72 лв. 

Брой докторанти в проекта: 5  

Брой млади учени в проекта: 7  

Брой научни публикации (общо): 113  

 От тях с импакт фактор: 30  

 От тях с импакт ранг: 22  

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  
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Представеният отчет описва резултати от изследвания по Работната програма, 

формулирани във важни области на съвременната теоретична и математична физика, 

във връзка с изясняване на теоретична рамка, обединяваща геометрични, алгебрични 

и микроскопични моделни подходи за описание и предсказване на явления и ефекти 

в структурата и динамиката на атомните ядра, породени от възникващи и/или 

налични различни типове деформации на формата на ядрото и нестабилността на 

формата. Получени са резултати за ядрените свойства в различни области на 

енергетичната скала и в различни области на ядрената карта, енергията и 

електромагнитните характеристики на изомерни и кратко живеещи ядрени 

възбуждания, ролята на деформацията върху стабилността и свойствата на разпад, 

симетриите, взаимодействието между едночастичните и колективните движения в 

ядрото.  

На многодетекторната система EUROBALL III в Националната Лаборатория Леняро, 

Италия е проведен експеримент по индуцирано делене на мишена от 168Er при 

облъчване със сноп от 30Si с енергия 142 МеВ. Поставен е експеримент на 

многодетекторната гама-спектрометрична система ROSPHERE в Румъния за 

изучаване на колективните спрямо еднoчастичните степени на свобода на 

енергетично възбудените състояния в изотопи на рутения (99Ru, 101Ru, 103Ru) след 

заселване в (α,nγ) реакции. В експеримент в Националната Лаборатория Аргон, САЩ 

е изследвано спонтанно делене на 252Cf. Осъществени са и изследвания в сродни 

области на ядрени реакции и реакции с разсейване на неутрино, в областта на 

атомната и лазерната физика, на математичната физика и физиката на елементарните 

частици.  

Основно място в изследванията по Е02/6 заема изясняването на влиянието на 

ядрените форми и свързаните с тях симетрии върху колективните и микроскопични 

свойства на атомните ядра. В тази връзка са приложени или създадени колективни и 

микроскопични модели за съгласувано описание на колективни вибрационни и 

ротационни движения на ядрата и съответно описание на енергиите и вероятностите 

за преход в ядра с наличие на квадруполни, квадрупол-октуполни и различни 

триаксиални деформации на ядрото.  

Разработените модели са базирани на груnово-теоретични, геометрични и 

микроскоnични подходи в теорията на ядрото. Редица нови резултати са получени 

при съвместната работа с групата на проф. Д. Бонатсос от Изследователския център 

Демокритос в Атина за приложение на формализма на т.нар. квантови алгебри, които 

имат голям отклик в научната общност.  

Нови интересни резултати са получени в рамките на т.н. Модел със 

„заместваща” (proxy) SU(3) симетрия в тежките атомни ядра. В тези ядра спин-

орбиталното взаимодействие е силно, смъква в долен слой част от орбиталите на 

даден слой (нар. дефектори) и докарва от горен слой орбитали с протвоположна 

четност (т.нар. интрудър състояния). Показано е, че за даден слой дефекторите и 

интрудърите се отличават само с единица в главното осцилаторно (N) и надлъжното 

(nz) квантови числа. Това позволява в даден слой основната част от интрудърите да 

бъде заменена от дефекторите при отчитане на известните енергетични разлики, като 

по този начин се получава слоеста структура с т.нар. „заместваща” (proxy) SU(3) 

симетрия. На тази основа е развита векторно-бозонна алгебрична схема за изследване 

на взаимодействието между основната и гама-ивицата при деформирани ядра, на 

базата на която може да се предсказва поведение на ядрените деформации и 

свързаните с тях електромагнитни характеристики (вероятности за преходи) в 

различни области от тежки и свръхтежки ядра.  
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Откроява се изследването на аномално ниско-енергетичното 7.8 eV изомерно 

състояние 229mTh на ядрото 229Th посредством разработения нов обобщен моделен 

формализъм за описание на колективните и едночастични движения в атомното ядро 

при наличие на сложни рефлекторно-асиметрични (квадрупол-октуполни) 

деформации. Енергията на това изомерно състояние - с 3-4 порядъка по-ниска от 

енергията на най-ниско лежащите ядрени възбуждания (няколко десетки keV) - е в 

областта на атомните възбуждания с дължина на вълната 150 nm и е достъпна за 

съвременните ултравиолетови лазери. Поради своята малка ширина, стабилност и 

съществена независимост от химичната среда, изомерът 229mTh е кандидат за нов 

честотен стандарт за измерване на времето, наречен “ядрен часовник“. Свидетелство 

за значимостта на тези изследвания е, че публикацията по този въпрос N. Minkov and 

A. Palffy (“Reduced Transition Probabilities for the Gamma-decay of the 7.8 eV Isomer in 

229Th”, Phys. Rev. Lett. 118, 212501 ,2017) има 24 забелязани цитирания към януари 

2020 г.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта:  

Основните резултати са отразени в 113 научни статии, от които 52 са 

публикувани в редица най-авторитетни специализирани международни издания с 

импакт фактор (30) и сранr(22), ( Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. С, Phys. Rev. А, Phys. 

Lett. В, J. Phys. G, Nucl. Phys. А, Eur. Phys. J. А, Phys. Scripta, Rom. J. Phys., Int. J. 

Mod. Phys. Е, Phys. At. Nucl., Prog. Theor. Phys. Научни резултати са докладвани на 

международни форуми у нас и в чужбина (25 участия в 18 научни форуми) и са 

представени в сборници трудове на: работни семинари, международни конференции 

и симпозиуми в областта на ядрената теория, математическата физика, групово-

теоретичните методи.  

Трима млади учени от проектния колектив са защитили дисертации за придобиване 

на образователна и научна степен “доктор”: 2-във ФзФ (Станимир П. Кисьов – 

2016г., Лилия А. Атанасова – 2018 г.) и 1 в Националния център “Демокритос” 

(Andriana Martinou – 2018г.). 

3. Заключение: 
Като отчитам мнението на двамата оценители, и запознавайки се с 

материалите по представения научен отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по 

физически науки и науки за земята да приемат отчета на договор Е02 /6 от 2014 год. с 

„Отлична“ оценка. 

Решение на ПНЕК: 

На основание дадените оценки от рецензентите,  ПНЕК приема оценка 

„Отлична“ на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Е02/6 от 2014 

г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

 Решение на ИС: 

1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК, ИС приема оценка 

„Отличен“ на научната част за втория (окончателен) етап по договор 

ДФНИ Е02/6 от 2014  г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен).  

2. Решение по финансовия отчет ще бъде взето след разглеждане на 

информацията от финансовия експерт. 

 

1.4.13. Обсъждане и оценяване на научната част на втория окончателен етап на 

договор ДФНИ Т02/19 от 12.12.2014 г. с ръководител доц. д-р Митко 

Константинов Гайдаров на тема „Теоретично изследване на съвременни 

наблюдавани явления в атомните ядра при различни енергии за обяснение на 
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фундаментални свойства на материята на фемто-ниво“, Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика-БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 127 500.00 лв 

Преведени средства: 127 500.00 лв 

Неизразходвани средства: 13 389.91 лева 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор (за втория етап): 75 705.01 лева   

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: няма данни 

Брой научни публикации (общо): 56 

 От тях с импакт фактор: 23 

 От тях с импакт ранг: 30 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  

Основните научни резултати от проведените в рамките на проекта 

изследвания са обобщени в 5 направления като към всяко от тях са цитирани 

публикациите на колектива, в които тези резултати са отразени. Тези 5 направления 

са: 1. Изследване на енергията на симетрия и нейните компоненти в крайни ядра, 

изследване на ядрената структура на леки и тежки екзотични ядра; 2. Изследване на 

реакции с участие на леки екзотични ядра; 3. Анализ на налични експериментални 

данни и предсказания на нови свойства на процеси на ваимодействия на неутрино 

(антинеутрино) с ядра; 4. Изследване  на  свойства  на  предравновесни  реакции; 5. 

Изследване на равновесните свойства на външната кора на неутронна звезда. Групата 

има участие в серия от международни конференции проведени в Казимиерж 

(Полша), Варена (Италия), Дубна (Русия), Истанбул (Турция), София, Варна, Бургас 

и Рила. Изнесените докладите от тези конференции са публикувани в пълен текст. 

Членове на колектива са сред организаторите на Международните семинари по 

теория на атомното ядро, провеждани ежегодно в Рила, която традиционно събира 

изследователи от Европа, Азия, Африка и Америка.  

От сравнението на поставените в двата етапа на Работната програма 

конкретни задачи с представените, подробно описани и изпълнени от работния 

колектив, изследвания може да се направи заключение, че програмата е изпълнена 

изцяло с високо ниво на компетентност и професионализъм. 2. 1. Разработен е метод 

за определяне на температурната зависимост на енергията на симетрия за крайни 

ядра на основата на модела на кохерентните флуктуации на плътността (МКФП) и са 

получени данни за енергията на симетрия с използване на различни ефективни 

взаимодействия. 2. 2. Направени са микроскопични пресмятания на оптични 

потенциали и на сечения на еластично разсейване на 10,11Ве+р и 10,11Ве+12С и 

импулсни разпределения на фрагменти в реакции на разпад на 11Ве на различни 

мишени при енергии по-малки от 100МеВ/нуклон и са определени оптичните 

потенциали, сеченията на 10,11Ве+р и 10,11Ве+12С и импулсните разпределения на 

фрагменти 10Ве при реакции на разпад на 11Ве: сравнение с налични 

експериментални данни и предсказания за тях. 2. 3. Анализирани са 

експерименталните данни за процеси на взаимодействия на неутрино (антинеутрино) 

с ядра и са получени сечения, описващи налични данни. 2. 4. Описани  са колективни 

състояния със смесена симетрия чрез слоестия модел и са определени енергията на 

нисколежащи състояния и вероятностите за преход между възбудени и основно 

състояние на ядра. 2. 5. Определяне на равновесната структура на външната кора на 

неутронна звезда при непрекъснати интервали на стойностите на налягането и силно 

квантово магнитно поле  2.6. Изследвано е еластичното магнитно разсейване на 
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електрони от стабилни  и екзотични ядра в различни модели и са сравнени с 

експериментални данни и предсказания за бъдещи експерименти. 2.7. Направен е 

микроскопиченанализна реакции на разпад 7В на мишени 12Си 56Ni и са определени 

оптичните потенциали, сеченията на реакциите 8В+р, 8В+12С и 8В+56Ni и импулсни 

разпределения на фрагменти 7Ве. 2.8. Получено и изследвано е уравнението на 

състоянието за безкрайна ядрена материя с използване на реалистични нуклон-

нуклонни потенциали и са определени енергията на симетрия на ядрената материя. 

2.9. Изследвано е формирането на „остров на инверсия” около N=40 в пресмятания в 

слоест модел с включени pf слоеве в неутронно-богати ядра и са получени данни за 

еволюцията на ядрената структура и деформацията на изотопични вериги на Ni, Cr, 

Fe, Ti и Ca около N=40. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта:  

Резултати от проведените изследвания са публикувани в 56 статии, 14 от 

които в престижни международни списания като Physical Review C, European Physical 

Journal A, Journal of Physics G, което е достатъчно убедително доказателство, че 

проведените изследвания са актуални.  

Групата има участие в серия от международни конференции проведени в 

Казимиерж (Полша), Варена (Италия), Дубна (Русия), Истанбул (Турция), София, 

Варна, Бургас и Рила. Изнесените докладите от тези конференции са публикувани в 

пълен текст.  

Членове на колектива са сред организаторите на Международните семинари по 

теория на атомното ядро, провеждани ежегодно в Рила, която традиционно събира 

изследователи от Европа, Азия, Африка и Америка. 

3. Заключение: 
Като отчитам мнението на двамата оценители, и запознавайки се с 

материалите по представения научен отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по 

физически науки и науки за земята да приемат отчета на договор Т02 /19 от 2014 год. 

с „Отлична“ оценка. 

Решение на ПНЕК: 

На основание дадените оценки от рецензентите,  ПНЕК приема оценка 

„Отлична“ на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Т02/19 от 

2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

 Решение на ИС: 

1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК , ИС приема оценка 

„Отличен“ на научната част за втория (окончателен) етап по договор 

ДФНИ Т02/19 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен).  

2. Решение по финансовия отчет ще бъде взето след разглеждане на 

информацията от финансовия експерт. 

 

 

1.4.14. Договор: ДНП 05/11 от 20.12.2016 г. 

Тема: Списание „ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА“ 

Ръководител: доц. д-р Мариан Върбанов 

Базова Организация: Институт по геофизика, геодезия и география-БАН 

Етап на Изпълнение: окончателен 

Обща сума по проекта: 6040 лв. 

Отчетена сума по проекта: 6039.94 лв. 

Преразход: 0.00 лв. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/28.02.2020 г. 

34 

Решение на ПНЕК: Приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/11 

от 20.12.2016 г., като предлага договорът да бъде приключен. 
 

 Решение на ИС: 

Приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/11 о  20.12.2016 г. 

След възстановяване на сумата на неизразходваните средства от 0.06 лв. на 

ФНИ, да бъде подписан протокол за приключване на договора. 

 

 

1.4.15. Договор: ДНП 05/16 от 20.12.2016 г. 

Тема: Списание „BULGARIAN ASTRONOMICAL JOURNAL“ 

Институт по Астрономия с Национална Астрономическа Обсерватория 

Базова Организация: Институт по Астрономия с Национална Астрономическа 

Обсерватория 

Етап на Изпълнение: окончателен 

Обща сума по проекта: 7000 лв. 

Отчетена сума по проекта: 6994.82 лв. 

Неизразходвани средства: 5.18 лв. 

Решение на ПНЕК: Приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/16 

от 20.12.2016, като предлага договорът да бъде приключен, като неизразходваните 

средства от 5.18 лв. да се възстановят на Възложителя. 
 

Решение на ИС:  
Приема техническия окончателен отчет  по договор ДНП 05/16 от 20.12.2016 

г. След възстановяване на сумата на неизразходваните средства от 5.18 лв. на 

ФНИ, да бъде подписан протокол за приключване на договора. 

 

1.4.16. Договор: ДНП 05/32 от  21.12.2016 г. 

Тема: Списание „GEOLOGICA BALCANICA“ 

Ръководител: доц. д-р Любомир Методиев 

Базова Организация: Геологически институт-БАН 

Етап на Изпълнение: окончателен 

Обща сума по проекта: 7000 лв. 

Отчетена сума по проекта: 6990.62 лв. 

Неизразходвани средства: 9.38 лв. 

Решение на ПНЕК: Приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/32 

от 21.12.2016, като предлага договорът да бъде приключен, като неизразходваните 

средства от 9.38 лв. да се възстановят на Възложителя. 
 

 Решение на ИС: 
Приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/32 от 

21.12.2016 г. След възстановяване на сумата на неизразходваните средства 

от 9.38 лв. на ФНИ, да бъде подписан протокол за приключване на 

договора. 

 

1.4.17. Договор: ДНП 05/45 от 22.12.2016 г. 

Тема: Списание „AEROSPACE RESEARCH IN BULGARIA“ 

Ръководител: проф. д-р Гаро Мардиросян  

Базова Организация:  ИКИТ-БАН 

Етап на Изпълнение: окончателен 

Обща сума по проекта: 5500 лв. 
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Отчетена сума по проекта: 5500 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв. 

Решение на ПНЕК: Приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/45 

от 22.12.2016 г., като предлага договорът да бъде приключен. 
 

 Решение на ИС: 

Приема техническия окончателен отчет  по договор ДНП 05/45 от  22.12.2016 

г. Да бъде подписан протокол за приключване на договора. 

 

1.4.18. Договор: ДНП 06/44 от  20.12.2017 г. 

Тема: Списание „AEROSPACE RESEARCH IN BULGARIA“ 

Ръководител: проф. д-р Гаро Мардиросян 

Базова Организация: Институт за космически изследвания и технологии-БАН 

Етап на Изпълнение: окончателен 

Обща сума по проекта: 5950 лв. 

Отчетена сума по проекта: 5950 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв.  

Решение на ПНЕК: Приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 06/44 

от 20.12.2017 г., като предлага договорът да бъде приключен. 

 

 Решение на ИС: 

Приема техническия окончателен отчет  по договор ДНП 06/44 от  20.12.2017 

г. Да бъде подписан протокол за приключване на договора. 

 

1.4.19. Договор: ДНП 05/39 от  21.12.2016 г. 

Тема: Списание „Известия по химия-БАН“ 

Ръководител: проф. Драгомир Янков 

Базова Организация: Институт по инженерна химия  

Етап на Изпълнение: окончателен 

Обща сума по проекта: 7000 лв. 

Отчетена сума по проекта: 5012.54 лв. 

Неизразходвани средства: 1 987.46 лв. 

Решение на ПНЕК: Приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/39 

от 21.12.2016 г, като предлага договорът да бъде приключен, а неизразходваните 

средства от 1 987.46 лв. да бъдат възстановени на Възложителя. 
 

 Решение на ИС: 
Приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/39 от 

21.12.2016 г. След възстановяване на сумата на неизразходваните средства 

от 1 987.46 лв. на ФНИ, да бъде подписан протокол за приключване на 

договора.  

 

 

1.5. Доклад с вх. № 94ДД/9 от 26.02.2020 г. от проф. Дамянка Гетова-Спасова 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Медицински науки 

относно отчети и доклади от ръководители: 

 

1.5.1. Доклад с вх. № ФНИ-160 от 07/02/2020 г. от доц. Мария Раданова, ръководител 

на проект по договор КП-06-Н 23/6 от 2018 г., на тема: „Експресионно 

профилиране на некодиращи РНК-и при колоректален карцином“, базова 

организация: Медицински университет - Варна 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/28.02.2020 г. 

36 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на работна програма от първия етап с 

12 месеца, от 18/06/2020 г. до 18/06/2021 г. 

Обосновка: Поради възникнали непредвидени събития, водещи до забавяне на 

изпълнението на работната програма на проекта. 

1. Здравословен проблеми и продължителен болничен - от 10.09.2019 до 

23.11.2019 г. (75 дни) на ръководителя на проекта 

2. Възникнала необходимост от повторение на дейност заложена в Работен пакет 

2 на работната програма на проекта - 2. /. ОС анализ за установяване на 

интегритета и качеството на пробите: отстраняване на рибозомалните РНК: 

подготовка на библиотеки: секвениране на изпратените РНК пулове (серум и 

тъкан) от отделните групи пациенти и здравите контроли. 

3. В резултат от изпълнение на дейност 2.1. бяха получени данни само за две от 

планираните за анализ шест проби. Поради лошия интегритет и качество на 

изолираната РНК от част от използваните, фиксирани във формалин и включени в 

парафин туморни тъкани, научният екип се насочи към набиране на проби от 

пациенти с колоректален карцином по време на туморната резекцията и съхранение 

им в специален буфер (RNA later). Целта на научния проект е да се намерят 

потенциални предиктивни маркери за оценка на ефекта от терапията и/или 

прогностични маркери, влияещи на преживяемостта на пациентите. Затова 

пациентите, чийто проби ще бъдат събирани в RNA later, ще трябва да бъдат 

проследени поне три месеца за отговор към терапията и за развитието на 

заболяването им, за да бъдат характеризирани като пациенти със частичен или пълен 

отговор към терапията или като пациенти с прогресиращо заболяване. 

4. Внезапното напускането на базовата организация на член на научния екип - 

Десислава Пламенова Иванова (по настоящем с фамилия Недялкова), от 02.01.2020 г. 

Десислава Недялкова е молекулярен биолог с ОНС „Доктор“, ролята й в проекта 

беше на ръководител на Работен пакет 2. Нейното напускане наруши ритъма на 

работата на научния екип по проекта и налага преразпределяне на отговорности и 

задачи. 

5. Забавяне на процедурите по ЗОП за лабораторна апаратура, реактиви и 

консумативи в Медицински университет - Варна. 

6. Процедурата по ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторна апаратура по 

проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН по седем обособени 

позиции“, рег.№ АОП: 00983-2019-0026 приключи с решение за класиране №Р-110-

406/01.10.2019 г. (http://www.mu-vama.bg/BG/CustomerProlile/Pages/ALFNI.aspx). а 

доставката на заложената в проекта апаратура беше извършена на 13.12.2019 г. 

7. Процедурата по ЗОП с предмет: „Доставка на китове, реактиви, хранителни 

среди, антитела, консумативи и други по проекти, финансирани от Фонд „Научни 

изследвания“ към МОН и за нуждите на Медицински университет - Варна по 

осемнадесет обособени позиции“, рег.№ АОП: 00983-2019-0028 приключи с решение 

за класиране №Р-110- 514/02.12.2019 г. (http://www.mu-

varna.bg/BG/CustomerProiile/Pages/HFNI.aspx). а договорите за доставка на реактиви и 

консумативи бяха сключени с Медицински университет - Варна през периода 

Решение на ПНЕК:  

ПНЕК се запозна с изложените обосновки за удължаване на срока на първия 

етап на проекта. Съгласно приетите от ИС, Протокол №10 от 24/01/2020 г. вътрешни 

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

удължаване на срока на договора с 6 (шест) месеца.  
 

Решение на ИС:  

http://www.mu-vama.bg/BG/CustomerProlile/Pages/ALFNI.aspx
http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProiile/Pages/HFNI.aspx
http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProiile/Pages/HFNI.aspx
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Приема удължаване на срока за изпълнение на работната програма от първия 

етап с 12 месеца, от 18.06.2020 г. до 18.06.2021 г. без промяна във финансовия 

план, като бъде сключено допълнително споразумение по договор КП-06-Н 

23/6 от 2018 г. 

 

1.5.2. Доклад с вх. № 100121/4 от 07/02/2020 г. от доц. д-р Павлина Гатева, 

ръководител на проект по договор ДН13/16 от 2017 г., на тема: 

„Неврофармакологични проучвания на новосин-тезирани производни на 

мелатонина с ароилхидразонов фрагмент“, базова организация: Медицински 

университет София 

Относно: Промяна на научния колектив. 

Обосновка: Във връзка с работата по втория етап и в съответствие с чл. 2 (3) от 

Договора се налага промяна в Научния колектив: 

1. Прекратяване на участието на Надежда Ясенова Янакиева, студентка по 

фармация, МУ-София, въз основа на нейна молба. 

2. Включване в Научния колектив на Борис Петров Стоянов, студент по 

фармация, МУ-София, който ще я замести, въз основа на негова молба. 

3. Включване в Научния колектив на Наташа Маринова Иванова, гл. асистент в 

Институт по невробиология, БАН, въз основа на нейна молба и предвид на това, че тя 

активно се включи в първия етап на проекта на хонорар и бихме могли да използваме 

нейната квалификация и за втория етап от изпълнението на Научния проект. 

Промяната е утвърдена от Ръководителя на Базовата организация проф. д-р В. 

Златков, дм - Ректор на МУ – София въз основа на доклад от ръководителя на 

проекта вх.№484 от 22/01/2020 г. 

Приложени са: 

1. Приложение 1 - Копие от Доклад-предложение с вх. № 484 от 22.01.2020 с 

резолюция „Утвърждавам" с дата 31.01.2020 г. от проф. д-р В. Златков, дм - Ректор на 

МУ-София 

2. Приложение 2 -Молба за прекратяване на участието в научния колектив от 

Надежда Ясенова Янакиева. 

3. Приложение 3 –Молба за включване в научния колектив и автобиография на 

Борис Петров Стоянов 

4. Приложение 4 - Молба и автобиография от Наташа Маринова Иванова 

5. Приложение 5 - Протокол за съгласие за извършване на посочените промени, 

подписан от всички членове на колектива 

Решение на ПНЕК:  

ПНЕК предлага на ИС да даде съгласие за предложените промени в научния 

колектив. 
 

Решение на ИС: 

Приема предложените промени в научния колектив по проект ДН 13/16 от 

2017 г.  

 

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

етап от изпълнението на договор ДН 13/13 от 2017 г. на тема 

„Фармакогеномика и имунологичен толеранс при органна трансплантация: от 

механизмите към персонализираната медицина“, ръководител: Проф. д-р 

Елисавета Наумова-Григорова, базова организация: Медицински университет - 

София и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94РР/36 от 

22.07.2019 г.  
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Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1 265 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 735 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 докторант . 

Брой млади учени в проекта: 3 (1 студент и 2 постдокторанти) 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 0  

От тях с импакт ранг: 0. 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН 13/13 от 2017 г. 

2. ПНЕК приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище 

от регистриран одитор (№ 0270), вх. №94РР/36 от 22.07.2019 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 58 735 лв. и сума на 

непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 13/13 от 2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 1 265 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 
 

Решение на ИС:  

ИС отлага вземането на решение и указва на ръководителя на проекта да 

представи актуализирана справка за публикационната дейност за първия етап 

на изпълнение на проекта и аргументирана обосновка за ограничения брой на 

научните публикации, отчетени през първия етап на проекта.  

 

1.6. Доклад с вх. № 94ББ/1 от 26.02.2020 г. от доц. д-р Божин Божинов 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Селскостопански 

науки относно отчети и доклади от ръководители: 

1.6.1. Доклад с вх. № ФНИ-72/20.01.2020 г. от доц. д-р Елина Янкова-Цветкова, 

ръководител на проект по договор № КП-06 Н 26/6 от 13.12.2018 г. на тема: 

„Репродуктивен потенциал, метаболитен и генетичен профил в условия in situ и 

ex situ, на видове лечебни растения от българската флора с ресурсен дефицит - 

научна основа за тяхното отглеждане в култура“, базова организация: Институт 

по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Във връзка с изпълнението на планираните дейности по проекта, 

предлагам да бъдат направени следните промени в научноизследователския 

колектив: поради излизане в отпуск по майчинство на младия учен Ася Кожухарова 

от РП 5: Растителни биотехнологии и хидропонни култури, на нейно място да бъде 

включен гл. ас. д-р Мария Петкова (ИФРГ-БАН), учен с 15-годишен опит в областта 

на растителните биотехнологии, с защитена дисертация върху in vitro размножаване 

на редки и лечебни растителни видове. Включването на гл. ас. д-р Мария Петкова в 

проекта ще позволи своевременното и качествено изпълнение на планираните в РП5 

задачи. 

Допълнително финансиране или преразпределение на бюджета не е необходимо. 
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Останалите членове на колектива подкрепят така предложената промяна в състава на 

колектива, за което удостоверяват с подписите си. 

Приложения: Декларация от напускащия член; Заявление и автобиография от новия 

член; Списък на научният колектив; Съгласуване на промените от ръководителя на 

базовата организация; Актуализирана работна програма за втори етап на проекта. 

Спазени са изискванията на чл. 74 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“. 

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 исканата промяна в колектива на проект по договор № КП-06 Н 

26/6 от 13.12.2018 г.: напускане на Ася Кожухарова; включване на:  гл. ас. д-р Мария 

Петкова. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното  решение. 
 

Решение на ИС:  
Приема предложените промени в научния колектив по договор № КП-06 Н 

26/6 от 13.12.2018 г.  

 

1.6.2. Доклад с вх. № 0904/58/11.12.2019 г. от гл. ас. д-р Ина Анева, ръководител на 

проект по договор № ДН 16/3 от 11.12.2017 г. на тема: „Метаболитен профил и 

генетична изменчивост на видовете от род Thymus в България – научна основа 

за фитотерапията и потенциал за фармацията“, базова организация: Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Във връзка с изпълнението на планираните дейности по проект 

„Метаболитен профил и генетична изменчивост на видовете от род Thymus в 

България - научна основа за фитотерапията и потенциал за фармацията” и с оглед на 

по-доброто им реализиране, предлагам в научно-изследователския колектив да бъдат 

включени двама нови участници: чл. кор. проф. дбн Димитър Иванов (ИБЕИ, БАН) и 

гл. ас. д-р Ирена Григорова (ИФРГ, БАН). Чл. кор. проф. дбн Димитър Иванов е 

водещ учен в палеоботаниката и има богат опит в палинологичиите проучвания. 

Участието му в проекта ще допринесе много за изясняването на възникналите в 

процеса на работа таксономични въпроси. Освен това богатият опит и 

интердисциплинарни знания на чл. кор. дбн Димитър Иванов ще бъдат от ключово 

значение при анализа на базата данни със събраната до този момент информация. 

Включването на гл. ас. д-р Ирена Григорова е наложително, поради излизане в 

майчинство на член от колектива - младият учен Ирена Минчева. Гл. ас. д-р Ирена 

Григорова ще продължи предвидените дейности, свързани с разработване на методи 

и протоколи за in vitro размножаване на избрани видове от род Thymus и тяхната ех 

vitro адаптация и аклиматизация (под ръководството на доц. д-р Марина Станилова). 

Наложително е от екипа да отпаднат двама членове - младите учени Кристина 

Любомирова Георгиева и Николина Симеонова Кутева. Причините затова са 

напускане на ИБЕИ и ИОХЦФ и започване на работа в частния сектор. 

Допълнително финансиране или преразпределение на бюджета не е 

необходимо. 

Останалите членове на екипа подкрепят промените в състава на колектива, 

както и разширяването му с включването на двамата нови участници, за което 

удостоверяват с подписите си.“ 
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Приложения: Декларации от напускащите членове; Заявления и автобиографии от 

новите членове; Съгласие на научния колектив и ръководителя на базовата 

организация. 

Спазени са изискванията на чл. 74 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“. 

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  исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 16/3 от 

11.12.2017 г.: напускане на Ирена Минчева, Кристина Георгиева и Николина Кутева; 

включване на:  чл.-кор. дбн Димитър Иванов и гл. ас. Ирена Григорова. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното решение. 
 

Решение на ИС:  
Приема предложените промени в научния колектив по договор № ДН 16/3 от 

11.12.2017 г.  

 

1.6.3. Писмо с вх. № 0904/9/25.02.2020 г. от доц. д-р Милена Николова, ръководител 

на проект по договор № ДН 16/2 от 11.12.2017 г. на тема: „Биоцидна активност 

на екстракти от Български растения - скрининг и защита на насаждения от 

картофи“, базова организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания -БАН. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Поради пенсиониране химик Жана Митровска прекратява участието си 

в проекта и на нейно място е изявила желание да бъде включена гл. ас. д-р Теодора 

Тодорова, която ще бъде включена в дейностите на колектива изпълняващи задачите: 

Механизмът на действие на най-активните екстракти, фракции и съединения и 

Анализ на тотални феноли, окислителната/антиоксидантната активност, 

фенологичните и биометрични показатели на картофови растения обработвани с 

екстракти и съединения към Работен пакет 3. 

Гл. ас. д-р Теодора Тодорова е изграден специалист в областта на биологично 

активните вещества с природен произход - маркери за окислителен стрес и 

индуцирана мутагенеза. По проекта ще провежда анализи за определяне на 

окислителната/ антиоксидантната активност на картофови растения, обработвани с 

екстракти и съединения, както и за определяне нивата на топлинно стресови белтъци 

- HSP70B. 

Останалите членове на колектива не възразяват на направеното предложение 

за включване на горепосочения участник, което удостоверяват с подписите си. 

Приложения: Доклад на проф. д-р Стефка Чанкова (ръководител РПЗ) и 

придружаващо заявление от гл. ас. д-р Теодора Тодорова за включване в колектива 

на проекта към РПЗ, ИБЕИ; Автобиографии на гл. ас. д-р Теодора Тодорова; 

Саморъчно поставени подписи на участниците по проекта в подкрепа на 

предстоящите промени; Актуализирана работна програма.“ 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните 

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

че исканата промяна отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за 

конкурса и приема исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 16/2 от 

2017 г.: напускане на химик Жана Митровска и включване на гл. ас. д-р Теодора 

Тодорова. 
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ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното решение. 
 

Решение на ИС:  
ИС приема предложените промени в научния колектив по договор № ДН 16/2 

от 2017 г.  

 

1.6.4. Писмо с вх. № ФНИ-211/20.02.2020 г. от проф. д-р Заря Ранкова, ръководител 

на проект по договор № КП-06 Н 36/6 от 13.12.2019 г. на тема: „Иновативни 

решения за опазване на растителното здраве и получаване на качествени и 

здравословни плодове“, базова организация: Институт по овощарство - 

Пловдив. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Моля да бъде включен в работния колектив на проект № КП-06-Н36/6 

„Иновативни решения за опазване на растителното здраве и получаване на 

качествени и здравословни плодове“ гл. ас. д-р Георги Димитров от Лесотехнически 

университет - София. Включването на млади учени от други научни организации е 

целесъобразно с оглед сформиране на екипи от изследователи за извършване на 

набелязаните проучвания от работната програма и по-широко разпространение на 

получените резултати.“ 

Приложения: Заявление от гл. ас. д-р Георги Димитров; Автобиография на гл. ас. д-р 

Георги Димитров; Съгласие от всички членове на колектива и от ръководителя на 

базовата организация. 

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 исканата промяна отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за 

конкурса и приема промяната в колектива на проект по договор № КП-06 Н 36/6 от 

13.12.2019 г.: включване на гл. ас. д-р Георги Димитров. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното решение. 
 

Решение на ИС:  
ИС приема предложените промени в научния колектив по договор № КП-06 Н 

36/6 от 13.12.2019 г.  

 

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

етап от изпълнението на договор ДН 16/8 от 2017 г. на тема „Агробиологично 

проучване върху действието на биостимуланти и неорганични продукти за 

биоконтрол при земеделски култури в стресови условия“, ръководител: проф. д-

р Андон Андонов, базова организация: Аграрен Университет - Пловдив и във 

връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ГГ/32 от 17.07.2019 г. и 

преработен доклади за фактически констатации вх. №94ГГ/1 от 06.01.2020 г. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000лв. 

Неизразходвани средства: 12 281.54 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 13 030.25 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 34 688.21 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

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

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 2 

След допълнително изискани разяснения (вх. № 100120/12/14.10.2019 г.), ПНЕК 

приема представената обосновка за неизразходвани средства в размер на 12 

281.54 лв. (20,5%) и предлага да бъде сключено допълнително споразумение за 

втори етап на договора. 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН 16/8 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпили финансови становища от 

регистриран одитор с вх. №№94ГГ/32 от 17.07.2019 г. и 94ГГ/1 от 06.01.2020 г., че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 34 688.21 лв. и 

сума на непризнатите разходи 13 030.25 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 16/8 от 2017 г. в 

размер на 60 000 лв., като от тази сума бъдат приспаднати непризнатите разходи. Да 

бъде подписано допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 12 281.54 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 
 

Решение на ИС:  
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК ИС приема Добра оценка на 

научната част по договор ДН 16/8 от 2017 г. 

2. Отлага за следващо заседание приемането на финансовия отчет, след 

представяне на подробно описание на финансовата част и обяснение за 

причините за значителната стойност на непризнатите разходи. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДН 16/12 от 2017 г. на тема „Генетично 

разнообразие и полулационна структура на щамове Mycobacterium bovis, 

изолирани от говеда от различни региони на България“, ръководител: доц. двм, 

Магдалена Боновска, базова организация: Институт по Микробиология „Стефан 

Ангелов”, БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 94НН/50 

от 22.07.2019 г. и решение на Изпълнителен съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ (Протокол №5/08.11.2019 г.). 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120000 лева  

Преведени средства: 60 000 лева за етапа.  

Неизразходвани средства: 5 427.92 лева.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лева. 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 572.08 лева.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0  

Брой научни публикации (общо): 2  

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК:   

1. ПНЕК приема много добра оценка на научната част по договор ДН 16/12 от 2017 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94НН/50 от 22.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 54 572.08 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 16/12 от 2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 427.92 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК ИС приема Много добра 

оценка на научната част по договор ДН 16/12 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94НН/50 от 22.07.2019 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 54 572.08 лв., сума на 

непризнатите разходи 0 лв.  

3. Приема да бъде финансиран втория етап на договор ДН 16/12 от 2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 427.92 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

1.6.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория 

етап от изпълнението на договор ДФНИ Б02/4 от 2014 г. на тема: 

„Екологосъобразни методи и средства за контрол на вирусни и бактерийни 

болести по зеленчукови култури от сем. Solanaceae за производство на 

качествена продукция“ с ръководител проф. д-р Стойка Машева, базова 

организация: Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив и във 

връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ВВ/12 от 17.05.2018 г. и 

преработен одитен доклад вх. №94ВВ/22/09.07.2018 г. 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 210 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 115 500 лв. 

Преведени средства за втори етап: 94 500 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 1 565.57 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 96 065.57 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 94 186.79 лв. 

Неизразходвани средства: 69.75 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 1 809.03 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 5 590 лв. 

Стойност на обезценяване: 5 590 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 878.78 лв. 

ПНЕК обсъди финансовото приключване на договора като разгледа Финансовия 

отчет за втория етап на проекта, Доклади за фактически констатации от независим 

одитор, и изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и 

ДНМА. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/4 от 2014 

г. 
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2.  На основание  доклади за фактически констатации с вх. №№94ВВ/12 от 17.05.2018  

г. и 94ВВ/22/09.07.2018 няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор №ДФНИ Б 02/4 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 94 186.79 лв.;  

непризнати разходи – 1 809.03;  

неизразходвани средства – 69.75 лв.; 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0,00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 1 878.78 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ Б 02/4 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

(по Правилник на ФНИ от 2014 г., отменен) на научната част на проект по 

договор №ДФНИ Б 02/4 от 2014 г. 

2. На основание доклади за фактически констатации с вх. №№94ВВ/12 от 

17.05.2018 г. и 94ВВ/22/09.07.2018 г. за финансовата част за втория етап на 

договор №ДФНИ Б 02/4 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 94 186.79 лв.;  

непризнати разходи – 1 809.03 лв.;  

неизразходвани средства – 69.75 лв.; 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 

лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 1 878.78 лв. 

4. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ Б 02/4 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 3 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.6.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория 

етап от изпълнението на договор №ДФНИ Б02/8 от 2014 г. на тема: „Биогенни 

летливи органични съединения, глобални климатични промени и възможност 

на растенията за адаптация към променящата сe околна среда“ с ръководител 

проф. д-р Виолета Великова, базова организация: Институт по физиология на 

растенията и генетика – БАН и във връзка с доклад за фактически констатации 

вх. №94ММ/10 от 09.05.2018 г. 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 135 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 74 250 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 642 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 6 128.59 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 66 770.59 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 60 689.29 лв. 

Неизразходвани средства: 6 081.30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 7 443.99 лв. 

Стойност на обезценяване: 7 443.99 лв. 
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Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 6 081.30 лв. 

ПНЕК обсъди финансовото приключване на договора като разгледа 

Финансовия отчет за втория етап на проекта, Доклада за фактически констатации от 

независим одитор, и изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на 

закупените ДМА и ДНМА. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/8 от 2014 

г. 

2.  На основание  доклада за фактически констатации с вх. №94ММ/10 от 09.05.2018 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б 02/8 

от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 60 689.29 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 6 081.30 лв.; 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 6 081.30 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ Б 02/8 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема Отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/8 

от 2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ММ/10 от 

09.05.2018 г. няма направени бележки и приема финансовата част за втория 

етап на договор №ДФНИ Б 02/8 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 60 689.29 лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 6 081.30 лв.; 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 

лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ 

е в размер на 6 081.30 лв. 

4. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ Б 02/8 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 3 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.6.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория 

етап от изпълнението на договор №ДФНИ Б02/18 от 2014 г. на тема: „Моделни 

видове от родовете Verbascum (Scrophulariaceae), Centaurea (Asteraceae) и 

Glaucium (Papaveraceae) - изследване на генетичното разнообразие на 

Българските популации, метаболомика и физиологично състояние на диви, in 

vitro размножени и ex vitro адаптирани растения“ с ръководител доц. д-р 

Марина Станилова, базова организация: Институт по биоразнообразие и 
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екосистемни изследвания - БАН и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №94ФФ/11 от 11.01.2019 г. 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 147 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 80 850 лв. 

Преведени средства за втори етап: 65 958 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 301.96 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 66 259.49 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 66 053.49 лв. 

Неизразходвани средства: 176.47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 30.00 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 13 997.12 лв. 

Стойност на обезценяване: 13 997.12 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 206.47 лв. 

ПНЕК обсъди финансовото приключване на договора като разгледа Финансовия 

отчет за втория етап на проекта, Доклада за фактически констатации от независим 

одитор, и изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и 

ДНМА. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/18 от 

2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ФФ/11 от 11.01.2019 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б 02/18 

от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 66 053.49 лв.;  

непризнати разходи – 30.00 лв.;  

неизразходвани средства – 176.47 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 206.47 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ Б 02/18 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от ПНЕК, ИС приема Отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/18 

от 2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ФФ/11 от 

11.01.2019 г. приема финансовата част за втория етап на договор №ДФНИ Б 

02/18 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 66 053.49 лв.;  

непризнати разходи – 30.00 лв.;  

неизразходвани средства – 176.47 лв. 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 

лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 206.47 лв. 
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4. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ Б 02/18 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 3 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.6.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория 

етап от изпълнението на договор №ДФНИ Б02/27 от 2014 г. на тема: 

„Модерни молекулярни подходи за функционално характеризиране на 

пробиотични свойства и изследване на технологични характеристики на 

амилолитични млечно-кисели бактерии от български ферментационни 

продукти“ с ръководител доц. д-р Величка Гочева, базова организация: 

Университет по хранителни технологии - Пловдив и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №94ТТ/21 от 14.09.2018 г. 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 212 010 лв. 

Преведени средства за първи етап: 116 605.50 лв. 

Преведени средства за втори етап: 76 135.25 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 1 234.49 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 77 369.74 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 76 568.16 лв. 

Неизразходвани средства: 698.17 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 103.41 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 4 558.45 лв. 

Стойност на обезценяване: 4 558.45 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 801.58 лв. 

ПНЕК обсъди финансовото приключване на договора като разгледа Финансовия 

отчет за втория етап на проекта, Доклада за фактически констатации от независим 

одитор, и изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и 

ДНМА. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/27 от 

2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ТТ/21 от 14.09.2018 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б 02/27 

от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 76 568.16 лв.;  

непризнати разходи – 103.41 лв.;  

неизразходвани средства – 698.17 лв.; 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 801.58 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ Б 02/27 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

 

Решение на ИС: 
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1. На основание докладваните оценки от ПНЕК ИС приема Отлична оценка 

(по шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 

02/27 от 2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ТТ/21 от 

14.09.2018 г. приема финансовата част на договор №ДФНИ Б 02/27 от 2014 

г., както следва:  

признати разходи – 76 568.16 лв.;  

непризнати разходи – 103.41 лв.;  

неизразходвани средства – 698.17 лв.; 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 0.00 

лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 801.58 лв. 

4. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ Б 02/27 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 3 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.6.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория 

етап от изпълнението на договор №ДФНИ Е02/14 от 2014 г. на тема: 

„Седиментни биоелектрохимични системи - самозахранващи се устройства за 

биоремедиация и екологичен мониторинг“ с ръководител проф. д-р Марио 

Митов, базова организация: Югозападен университет "Неофит Рилски" - 

Благоевград  и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ВВ/4 от 

17.01.2018 г. 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 239 200 лв. 

Преведени средства за първи етап: 131 560 лв. 

Преведени средства за втори етап: 96 876 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 11 051.12 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 107 927.12 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 105 151.31 лв. 

Неизразходвани средства: 2 775.81 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 39 171.81 лв. 

Стойност на обезценяване: 29 485.92 лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 9 685.92 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 12 461.73 лв. 

ПНЕК обсъди финансовото приключване на договора като разгледа Финансовия 

отчет за втория етап на проекта, Доклада за фактически констатации от независим 

одитор, и изчислената от финансов експерт остатъчна стойност на закупените ДМА и 

ДНМА. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Е 02/14 от 

2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ВВ/4 от 17.01.2018 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор №ДФНИ Е 02/14 

от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 105 151.31лв.;  
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непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 2 775.81 лв.; 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 9 685.92 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 12 461.73 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДФНИ Е 02/14 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

(по шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Е 

02/14 от 2014 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №94ВВ/4 от 

17.01.2018 г. няма направени бележки и приема финансовата част за втория 

етап на договор №ДФНИ Е 02/14 от 2014 г., както следва:  

признати разходи – 105 151.31лв.;  

непризнати разходи – 0.00 лв.;  

неизразходвани средства – 2 775.81 лв.; 

остатъчна стойност на ДМА и ДНМА, подлежаща на възстановяване – 9 

685.92 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ 

е в размер на 12 461.73 лв. 

4. ИС приема за успешно приключил проект по договор № ДФНИ Е 02/14 от 

2014 г. След възстановяване на сумата по т. 3 да бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

1.7. Доклад с вх. № 94ММ/20 от 25.02.2020 г. от проф. д-р Матилда Александрова 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Обществени науки 

относно отчети и доклади от ръководители: 

 

1.7.1. Доклад с вх.№ 100109/1 от 14.01.2020 г., договор № ДН05/15 от 15.12.2016 г. 

на тема „Детерминанти и модели на конкурентното представяне на 

малките и средните предприятия в интернационална бизнес среда“, от 

ректора на УНСС-София проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на 

базовата организация.  

Относно:  1. Определяне на нов ръководител на научния колектив  

2.Удължаване на срока на договора с 6 месеца (до 18.08.2020 г.). 

Обосновка: ПНЕК се запозна с аргументите за исканите промени в съответствие с 

условията на Раздел VII чл.17 ал.1 от Договор № ДН05/15 за финансиране на 

фундаментални научни изследвания (2016 г.). Във връзка с внезапната кончина на 

проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров, ръководител на научния колектив по този 

договор, настъпила на 31.12.2019 г., е необходимо да бъде определен нов 

ръководител на научния колектив. ПНЕК се запозна с представените от 

ръководството на базовата организация и партньора документи – декларация за 

съгласие с исканите промени (удължаване на срока на договора и избор на нов 

ръководител на научния колектив) от членовете на научния колектив, писмо за 

съгласуване от организацията-партньор, автобиография на доц. д-р Костадин 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/28.02.2020 г. 

50 

Коларов. Бяха обсъдени предложенията за промени на основание чл. 74 ал. 2 и чл. 75 

ал. 2 от Правилника на ФНИ. За ръководител на научния колектив е предложен доц. 

д-р Костадин Горанов Коларов, който е член на научния колектив от подаването на 

проектното предложение и отговаря на условията за ръководител на проекта. Налице 

са доказателства за неговата научна компетентност, квалификация и опит, 

съответстващи на целите на проекта. Бяха обсъдени и причините за удължаване на 

срока за изпълнение на проекта, а именно намаления състав на научния колектив при 

запазване на обема на дейностите; необходимостта от преразпределение на задачите 

между членовете на научния колектив, вкл. планираните дисеминационни дейности. 

Решение на ПНЕК:  

1. ПНЕК предлага на ИС на ФНИ да утвърди избора на нов ръководител на научния 

колектив по договор № ДН 05/15 от 2016 г. в лицето на доц. д-р Костадин Коларов 

2. ПНЕК прие удължаването на срока на договора с 6 месеца (до 18.08.2020 г.) 

съгласно чл. 74 ал. 3. 
 

Решение на ИС:  

1. Приема избора на нов ръководител на научния колектив по договор № ДН 

05/15 от 2016 г. в лицето на доц. д-р Костадин Коларов, като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

2. Приема удължаването на срока на договора с 6 месеца (до 18.08.2020 г.) 

съгласно чл. 74 ал. 3. 

 

1.7.2. Доклад с вх.№ 0908/2 от 21/01/2020 г., договор № ДН 15/13 от 2017 г., ръково-

дител на проекта проф. дфн Мартин Табаков, тема: „Анализ и философско 

осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и 

интегрирането й в световната култура", базова организация: Институт по 

философия и социология при БАН. 

Относно: Промени в състава на научния колектив. 

Обосновка: ПНЕК се запозна с аргументите за исканите промени в състава на 

научния колектив, а именно: поради кончината на доц. д-р Николай Обрешков и във 

връзка с изпълнението на работен пакет 2, 3, 4, 5 и 6 е необходимо включването на 

нови членове на научния колектив: проф. д.и.н. Надя Христова Данова (РП 2, 3 и 5), 

гл. ас. д-р Димитър Цветанов Ганов (РП 2, 4 и 5) и докторант Светлана Димитрова 

Нанчева (РП 2, 5 и 6). Към доклада са приложени: подписани съгласия на останалите 

членове на научния колектив; подписани молби от новите членове за включване в 

колектива; актуални CV-та на предложените нови членове на колектива. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК предлага на ИС на ФНИ да утвърди промяната в състава на научния 

колектив по договор № ДН 15/13 от 2017 г., съгласно чл.74 ал.1, след получаване 

на потвърждение относно уведомяване на ръководството на базовата 

организация относно исканата промяна. 
 

Решение на ИС: 
Приема исканата промяна в колектива на проект ДН 15/13 от 2017 г., след 

представяне на потвърждение за уведомяване на ръководството на базовата 

организация относно исканата промяна. 

 

1.7.3. Доклад с вх.№ 0908/4 от 12/02/2020 г., договор № ДН 15/9 от 2017 г., 

ръководител на проекта проф. д.ф.н. Веселин Петров, тема: „Синергия между 

процесуална философия и елементи на изкуствен интелект", базова 

организация: Институт по философия и социология при БАН. 
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Относно: Промени в състава на научния колектив. 

Обосновка: ПНЕК се запозна с аргументите за исканите промени в състава на 

научния колектив, а именно: 

 напускане на член на научния колектив Цветелина Йоргова поради 

майчинство, и заменянето й с Росица Калтенборн от Университета във Франкфурт; 

 напускане на член на научния колектив – докторант Диана Стойкова – поради 

завършване на срока на докторантурата, и заменянето й с ас. д-р Петър Илиев. 

Към доклада са приложени: подписани заявления от предложените нови членове на 

колектива Росица Калтенборн и Петър Илиев за включване в колектива; актуални 

CV-та на предложените нови членове на колектива. 

Решение на ПНЕК:  

ПНЕК предлага на ИС на ФНИ да утвърди промяната в състава на научния 

колектив по договор № ДН 15/9 от 2017 г., след представяне на всички изисквани 

документи по чл. 74 ал.1 и чл.74 ал.4. 
 

Решение на ИС: 

Приема исканата промяна в колектива на проект ДН 15/9 от 2017 г., след 

представяне на всички изисквани документи по чл. 74 ал.1 и чл.74 ал.4. 

 

1.8. Доклад с вх. № 94ММ/22 от 22.02.2020 г. от проф. Милена Кирова 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Хуманитарни науки 

относно отчети и доклади от ръководители: 

 

1.8.1. Доклад с вх № 94НН/1 от 1/8/2020г. от Надка Китанова , финансов експерт: 

относно писмо на проф. Мила Сантова , ръководител на проект № ДН 09/17 от 

2016 г. на тема: „Опазване на културното наследство - анализи, документи, 

практики", Институт за етнология и фолклористка с Етнографски музей. 

Относно: Осчетоводяване на разходите за възникнала извънредна ситуация от 

здравословен проблем и неосъществена командировка на чуждестранен участник - 

докторант Теодора Конах (Помпа, на дългосрочна специализация в гр. Виена, 

Австрия), за която предварително са закупени самолетни билети от базовата 

организация ИЕФЕМ, БАН по маршрут Виена - София - Виена, на стойност 417,86 

лв., изразявам следното: 

Обосновка: По своята същност, извънредни разходи са тези разходи, които са 

възникнали случайно или са породени от събития извън обичайната дейност. 

Счетоводното отчитане на този вид разходи се извършва чрез сметка 691 - Отписани 

вземания. Съгласно Насоки и методика за оценка по процедура „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания 2016 г.“, извънредните разходи 

не са включени като ДОПУСТИМИ по проекта и следва да бъдат за сметка на 

Бенефициента. 

Предвид факта, че разходите за закупуване на самолетни билети са 

действително извършени за изпълнение на предвидените в бюджета на проекта 

дейности, отговарят на критериите за допустимост по своята същност /разходи за 

командировки/ и от друга страна налични основателните причини командировката да 

не се състои, случаят може да се предложи за разглеждане и вземане на решение от 

ИС. 

Относно реализираните икономии на разходите за командировки, съгласно бюджета 

на проекта, няма пречки те да бъдат използвани на по-късен етап. 

Приложение: Запитване от проф. Мила Сантова с вх. №0909/66. 

Решение на ПНЕК: 
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По договор ДН09/17 от 2016г. ПНЕК: да се отнесе случая за решението към ИС 
 

Решение на ИС: 

Предлага базовата организация – Институт за етнология и фолклористка с 

Етнографски музей да поеме разходите за административното обезпечаване на 

проект по договор ДН 09/17 от 2016 г. от предвидените във финансовия план 

7% отчисления за базовата организация.  

 

1.8.2. Доклад с вх № 0909/69 от 12/6/2019г. от доц. Христо Попов, ръководител на 

договор ДН 20/7 от 2017 г. на тема: "Дендрохронология - създаване на 

хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство на 

Балканите.", Национален археологически институн с музей при БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план по-голяма от 15% 

Обосновка: ПНЕК се запозна с актуалната работна програма по проекта за втория 

етап и аргументирана обосновка за неизразходваните средства в размер на 16 054.75 

лв. от първия етап по Договор ДН 20/7 от 11.12.2017 г. с тема „Дендрохронология – 

създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство на 

Балканите". 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК приема представената работна програма за етап II и обосновката за 

неизразходваните средства от 16 054.75 лв., като предлага на ИС да разреши 

прехвърлянето на допустимата според правилника сума. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема направената обосновка за неизразходваните средства по проект по 

договор ДН 20/7 от 2017 г.  

2. Сумата на неизразходваните средства от 16 054.75 лв. да се редуцира до 

допустимите 25% от преките допустими разходи за етапа на проекта и да 

бъде прехвърлена към втория етап, като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

 

1.9. Доклад с вх. № 94ОО/3 от 26.02.2020 г. от проф. д-р Огнян Бумбаров – 

председател на ПНЕК по Технически науки относно доклади от ръководители 

на договори. 

 

1.9.1. Доклад с Вх. № 100108/1 от 07.01.2020 г. от проф. д-р Магдалена Миткова – 

ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, относно договор 

ДН17/3 от 2017 г., ръководител проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова, на 

тема „Нова генерация мултиимуноанализи за безопасност на храните на базата 

на магнитни наночастици: Разработване и валидация за токсични замърсители“, 

базова организация Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас. 

Относно: Прехвърляне на ръководството на договора към доц. д-р Явор Иванов, 

който е член на научния колектив. 

Обосновка: Прехвърлянето на ръководството се налага поради прекратяване на 

трудовоправните отношения с базовата организация на досегашния ръководител 

проф. Годжевъргова, но тя ще остане член на колектива. 

Приложени са: 

 Писмено съгласие от доц. д-р доц. д-р Явор Иванов за поемане на 

ръководството на договора. 
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 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДН17/3 от 2017 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема ръководството на договор ДН17/3 от 2017 г. да 

бъде прехвърлено към доц. д-р Явор Иванов, като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно чл. 2 (5) от договора за финансиране. 
 

Решение на ИС: 

Приема ръководството на договор ДН17/3 от 2017 г. да бъде прехвърлено към 

доц. д-р Явор Иванов, като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

чл. 2 (5) от договора за финансиране. 

 

1.9.2. Доклад с Вх. ФНИ-74 от 20.01.2020 г. от доц. д-р Димитър Антонов, 

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

изследвания на радоновия потенциал за оценка на радоновия индекс при 

строителство на нови сгради“, базова организация Геологически институт, 

БАН. 

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

Моника Мутовска като член на колектива. 

Обосновка: Включването на докторант Моника Мутовска от една страна ще 

допринесе за по-активното и динамично изпълнение на задачите свързани с полевите 

измервания, а от друга страна - за създаване на условия за запазване и привличане на 

млади учени във важни и водещи направления на науката в България. 

Приложени са: 

 Молба от докторант Моника Мутовска за включването й в проекта, 

придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н37/22 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включена докторант Моника Мутовска 

като участник в научния колекткив по договор КП-06-Н37/22 от 2019 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включена докторант Моника Мутовска като участник в 

научния колекткив по договор КП-06-Н37/22 от 2019 г.  

 

1.9.3. Доклад с Вх. 100108/4 от 30.01.2020 г .от проф. д-р Валентин Ненов, 

ръководител на договор ДН17/14 от 2017 г., на тема „Възстановяване на 

фосфор и получаване на био-тор от отпадъчни потоци“, базова организация 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и отказ от доц. Иван Симеонов 

за участие във Втори етап на договора. 

Обосновка: Депозиран е писмен отказ от доц. Иван Симеонов за участие във 

Втори етап на проекта поради служебна натовареност. 

Приложени са: 

 Молба от доц. Иван Симеонов за освобождаването му от проекта 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДН17/14 от 2017 г. 

Решение на ПНЕК: 
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ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободен доц. Иван Симеонов от 

научния колекткив по договор ДН17/14 от 2017 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободен доц. Иван Симеонов от научния колекткив по 

договор ДН17/14 от 2017 г. 

 

1.9.4. Доклад с Вх. № 100113/8 от 31.01.2020 г. от проф. д-р Анна Владова Стойнова, 

ръководител на договор ДН17/16 от 2017 г., на тема „Оптимизиране на активни 

методи за инфрачервена топлинна диагностика и неразрушаващ контрол“, 

базова организация Технически университет - София. 

Относно: Промени в научния колектив на договора, както следва: 

 Освобождаване на ас. д-р инж. Николай Вакрилов – поради смяна на базовата 

организация.  

 Освобождаване на Сабрина Кичукова – студент – поради завършване. 

 Освобождаване на Венелин Кържилов – студент – поради завършване. 

 Включване на ас. д-р Димитър Бадаров. 

 Включване на Стефан Ризанов – студент. 

 Включване на Венцислав Антов – студент. 

Приложени са:  

1. Заявления за включване в научния колектив от Димитър Бадаров, Стефан 

Ризанов и Венцислав Антов, придружени с научни биографии. 

2. Заявление за изключване от научния колектив от Николай Вакрилов, 

Сабрина Кичукова и Венелин Кържилов. 

3. Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по 

договор ДН17/16 от 2017 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема промените в научния колектив на договор 

ДН17/16 от 2017 г., както следва: 

 Освобождава ас. д-р инж. Николай Вакрилов.  

 Освобождава Сабрина Кичукова – студент. 

 Освобождава Венелин Кържилов – студент. 

 Приема влючване на ас. д-р Димитър Бадаров. 

 Приема влючване на Стефан Ризанов – студент. 

 Приема влючване на Венцислав Антов – студент. 
 

Решение на ИС: 

Приема промените в научния колектив на договор ДН17/16 от 2017 г., 

както следва: 

 Освобождава ас. д-р инж. Николай Вакрилов.  

 Освобождава Сабрина Кичукова – студент. 

 Освобождава Венелин Кържилов – студент. 

 Приема влючване на ас. д-р Димитър Бадаров. 

 Приема влючване на Стефан Ризанов – студент. 

 Приема влючване на Венцислав Антов – студент. 

 

1.9.5. Доклад с Вх. № 0901/6 от 21.01.2020 г. от доц. д-р Иван Чавдаров, ръководител 

на договор ДН17/10 от 2017 г., на тема „Изследване и моделиране на нови 

роботи чрез нетрадиционни технологии и материали“, базова организация 

Институт по Роботика, БАН. 
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Относно: Промени в научния колектив на договора, както следва: 

 Изключване на инж. Панчо Дачкинов – поради дългосрочна специализация в 

чужбина.  

 Включване на д-р Божидар Найденов. 

 Включване на докторант Любомира Митева. 

Приложени са:  

1. Заявления за включване в научния колектив от Божидар Найденов и 

Любомира Митева, придружени с научни биографии. 

2. Заявление за изключване от научния колектив от инж. Панчо Дачкинов. 

3. Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДН17/10 от 2017 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема промените в научния колектив на договор 

ДН17/10 от 2017 г., както следва: 

 Освобождава инж. Панчо Дачкинов.  

 Приема включване на д-р Божидар Найденов. 

 Приема включване на докторант Любомира Митева. 
 

Решение на ИС: 

Приема промените в научния колектив на договор ДН17/10 от 2017 г., 

както следва: 

 Освобождава инж. Панчо Дачкинов.  

 Приема включване на д-р Божидар Найденов. 

 Приема включване на докторант Любомира Митева. 

 

 

1.10. Доклад с Вх. № 94ВВ/15 от 22.01.2020 г. от проф. д-р инж. Весела 

Кънчева, председател на Постоянната научно-експертна комисия по 

Двустранно сътрудничество към Фонд „Научни изследвания” относно 

разгледани доклади от ръководители на договори. 

 

1.10.1. Искане с вх. № 0907/16 от 20.01.2020 от проф. дхн Людмил Антонов р -л 

на проек COST акция СА 16215 (PortASAP) “European Network for the 

promotion of portable affordable and simple analytical platforms”, c тема 

„Осигуряване на аналитични бази данни за калибриране на съществуващи 

миниатюризирани NIR спектрометри“. 

Относно: 

• Преразпределение на финансови средства; 

• Промяна на колектива на проекта. 

Обосновка: 

• Част от анализите на проби от лавандулово масло ще се извършат в чужбина на 

апаратура, която не е достъпна в България. Това изисква пътувания и престой на 

членове на колектива в Словакия и Германия; 

• Прекратяване докторантурата на докторант Невсе Молла; във връзка със 

създаването на хроматографската база данни към колектива да бъдат добавени д-р 

Пенчо Тюлешков и докт. Миктора Маркулиев. 

Решение на ПНЕК: Подкрепя искането. 
 

Решение на ИС: 
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Приема доклада на ръководителя за промяната във финансовия план на 

договор и промяна на колектива, при условие, че са представени 

необходимите приложения към доклада. 

 

 

1.10.2. Молба с вх. № 100138/8 от доц. д-р Лиляна Начева, Институт по 

овощарство - Пловдив, ръководител на проект ДНТС/Украйна 01/9 

Относно: Искане за финансиране на втория етап на проекта 

Обосновка: За първия етап на проекта е получена оценка „много добра“  и 

впоследствие е направен одит, финансиран за сметка на БО. Заедно с това е 

внесен и доклад, в който съвместно с партньорската организация „Агробиотех“ - 

Украйна е изразено желание за продължаване на работата по проекта 

(представено е и писмо от страна на украинските партньори). Забавянето не е по 

вина на колектива на проекта, нееднократно е заявявано  желание за 

продължаване на работата по проекта и е търсено съдействие от  отговорни лица 

в ИС на ФНИ. 

Решение на ПНЕК: Поради изпълнение на всички изисквания на ИС на ФНИ от 

страна на колектива, договорът може да бъде финансиран за втория етап. 
 

Решение на ИС: 

Отлага разглеждането на доклада до получаване на актуална информация  

относно намеренията за финансиране на проекта от страна на 

партньорската финансираща организация. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Определяне състав на ВНЕК по двустранно 

сътрудничество. 

2.1. Изпълнителният съвет разгледа и обсъди списъка с учени от базите данни на 

ФНИ, които са кандидати за членове на временно научно-експертна комисия по 

двустранно и международно сътрудничество от всички научни области. При 

обсъждането бяха следвани правилата, приети от ИС в съответствие с по чл. 13, т. 7 

на Правилника на ФНИ, както и изискванията от Правилата за определяне състава на 

научно-експертните комисии. 

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 15 от Закона за насърчаване на научните изследвания и чл. 

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

състав  на временно научно-експертна комисия по „Двустранно и 

международно  сътрудничество” със срок на дейност от датата на първото 

заседание на комисията до подписване на договорите по конкурсите, за които 

отговаря комисията: 

1. Доц. дн Александър Кирилов Здравков, Минно-геоложки университет – 

София; 

2. Проф. дн Добринка Станчева Пейчева, Югозападен университет – 

Благоевград; 

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

4. Проф. д-р Веселка Неделчева Желязкова, Кирило-Методиевски научен 

център- БАН; 

 5. Доц. д-р Татяна Иванова Куцарова, Институт по електроника – БАН. 

 Секретар: Любомира Христова 
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По т. 3 от дневния ред – Промени в състава на ПНЕК.  

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

ФНИ, които са кандидати за членове на Постоянната научно-експертна комисия 

по двустранно и международно сътрудничество от научните области 

математически науки и информатика, медицински науки, науки за земята и 

селскостопански науки, определени в чл. 6, ал. 2 на Правилника на ФНИ. При 

обсъждането бяха следвани правилата, приети от ИС в съответствие с по чл. 13, т. 

7 на Правилника на ФНИ, както и изискванията от Правилата за определяне 

състава на научно-експертните комисии. 

 

Решение на ИС: 

Отлага вземането на решение за следващото заседание на ИС. 

 

3.2. Изпълнителният съвет разгледа и обсъди списъка с учени от базите данни на 

ФНИ, които са кандидати за членове на Постоянната научно-експертна комисия 

по Технически науки, определени в чл. 6, ал. 2 на Правилника на ФНИ. При 

обсъждането бяха следвани правилата, приети от ИС в съответствие с по чл. 13, т. 

7 на Правилника на ФНИ, както и изискванията от Правилата за определяне 

състава на научно-експертните комисии. 
 

Решение на ИС: 

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

13, т. 7 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“, допълва състава с още 

двама члена постоянната научно-експертна комисия по Технически науки със 

срок на дейност до приключване на мандата на настоящата ПНЕК: 

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

биомедицинско инженерство-БАН; 

2. Проф. д-р Иван Михайлов Нишков, Минно-геоложки университет – 

София. 

 

3.3. Поради недостатъчен брой постъпили заявления от учени, които са кандидати за 

членове на Постоянната научно-експертна комисия по Физически науки и Науки 

за Земята, ИС прие следното: 

 

Решение на ИС: 

Приема да се увеличи срокът на поканата на интернет страницата на ФНИ 

за набиране на членове на ПНЕК по Науки за Земята и по Физически 

науки до – 13.03.2020 г.  

 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклади на управителя. 

4.1. Доклад с вх. № 80/90 от 28.02.2020 г.от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на Фонд „Научни изследвания“ относно проведена 

информационна среща с представители на базови организации и 

ръководители на договори, сключен въз основа на проведени конкурси по 

ННП „Вихрен“ и ННП „Петър Берон и НИЕ“. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 
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4.2. Проф. Вайсилов представи доклад с вх. № 80/56 от 14.02.2020 г. от Милена 

Александрова, координатор по програми ERA-NET относно покана за 

участие на ФНИ през 2020 г. в конкурс по програма М-ERA. 
 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да се включи като финансираща 

организация в транснационалната програма М-ERA, както и да участва в 

предстоящия конкурс през 2020 г. Определя общ индикативен бюджет от 

страна на ФНИ в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като ще бъдат 

финансирани до 3 проекта с максимална сума за един проект до 200 000 

лева и срок за изпълнение от 3 години. 

  

4.3. Проф. Вайсилов представи доклад с вх. № 80/98 от 26.02.2020 г. от Милена 

Александрова, координатор по програми ERA-NET относно общо събрание 

по програма BiodivERsA.  
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат командировани чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева и чл. кор. 

проф. двмн  Христо Найденски, членове на ИС на ФНИ, за периода 21-

22.04.2020 г. до гр. Париж, Франция за участие като представители на 

ФНИ в Общото събрание по програма BiodivERsA. Пътуването ще се 

осъществи със самолет, като пътните разходи и разходите  за настаняване 

са за сметка на програмата. Командировката е с право на дневни пари за 2 

дни, разходи за медицинска застраховка и трансфер от и до летище, 

съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина.  

 

 

4.4. Проф. Вайсилов представи доклад с вх. № 80/97 от 26.02.2020 г. от Милена 

Александрова, координатор по програми ERA-NET, относно участие на Фонд 

„Научни изследвания“ в заседание на Съвета на ESF и в работна среща по 

програма Expand II, като бъде променен периода с един ден, поради липса на 

полети за връщане. 
 

Решение на ИС: 

Приема да удължи служебната командировка на проф. дхн Георги 

Вайсилов – управител на ФНИ, за периода 22-28.03.2020 г. до гр. 

Амстердам, Нидерландия и гр. Понта Делгада, Португалия за участие като 

представител на ФНИ в заседание на Съвета на ESF и в работна среща по 

програма Expand II с един ден до 29.03.2020 г .  

 

4.5. Проф. Вайсилов представи доклад с вх. № 80/96 от 26.02.2020 г. от Милена 

Александрова, координатор по програми ERA-NET относно покана за 

включване на ФНИ в програма Quant ERA II. 
 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да се включи като финансираща 

организация в транснационалната програма Quant ERA II, както и да 

участва в предстоящия конкурс през 2020 г. Определя общ индикативен 

бюджет от страна на ФНИ в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като 
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ще бъдат финансирани до 3 проекта с максимална сума за един проект до 

200 000 лева и срок за изпълнение от 3 години. 

 

4.6. Проф. Вайсилов представи доклад с вх. № 80/95 от 26.02.2020 г. от Милена 

Александрова, координатор по програми ERA-NET относно покана за участие 

на ФНИ през 2020 г. в конкурс по програма CONCERT JAPAN. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема Фонд „Научни изследвания“ да се включи като финансираща 

организация в програма CONCERT JAPAN, както и да участва в 

предстоящия конкурс на тема „Информационни и комуникационни 

технологии за устойчиво, безопасно и сигурно общество“, който се 

очаква да бъде обявен в края на месец април.  

2. Приема да бъде подписан приложения Letter of Commitment за 

предстоящия конкурс. 

3. Определя общ индикативен бюджет от страна на ФНИ в размер на 600 

000 лева за целия конкурс, като ще бъдат финансирани до 3 проекта с 

максимална сума за един проект до 200 000 лева и срок за изпълнение 

от 3 години. 

 

4.7. Проф. Вайсилов представи доклад с вх. № 80/93 от 26.02.2020 г. от Милена 

Александрова, координатор по програми ERA-NET относно участие на ФНИ 

в Работен пакет 4 по програма Quant ERA и определяне на експерт, който да 

започне събиране и обработване на нужната информация за подготовка на 

доклада, като срокът за представяне на проекта за обсъждане е декември 2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да изпълни ангажимент по програма QuantERA, съгласно Договор за 

безвъзмездна помощ към ЕК (Grant Agreement No 731473), като отговорник на 

Задача 4.5 от Работен пакет 4 - Оценка на въздействието на програма 

QuantERA, като определя за съдействие следните експерти – доц. Светла 

Бонева и д-р Владимир Божилов. 

 

4.8. Проф. Вайсилов представи доклад с вх. № 80/104 от 27.02.2020 г. от Милена 

Александрова, координатор по програми ERA-NET относно подадени 

проектни предложения в конкурси сесии по програми RUS PLUS И CHIST 

ERA. 
 

Подадени проектни предложения в конкурсна сесия по програма CHIST-ERA 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-192 от 14.02.2020 г. 

Акроним на проекта: eFCM4XML 

Тема на проекта: Explainable Learning-based Artificial Intelligence (XAI) 

Ръководител на българския колектив: гл. ас. д-р Иван Ванков 

Кандидатстваща организация от България: Нов Български 

Университет 

Заявен бюджет за българския колектив: 147 446 лв. 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-191 от 14.02.2020 г. 

Акроним на проекта: EXPERT 
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Тема на проекта: Мониторинг на биоразнообразието чрез обяснително 

машинно самообучение/ Biodiversity Monitoring with Expkainabke Deep 

Kearning Techniques 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Диана Пенева Златанова 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 148 670 лв. 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-187 от 13.02.2020 г. 

Акроним на проекта: IEMLAI-RSM-IDOSE 

Тема на проекта: Изкуствен интелект за интегрирана система с вградени 

обяснителни модули, базирана на алгоритми за машинно самообучение, 

осигуряваща препоръки за взимане на инвестиционни решения в свободно 

достъпна среда 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Боряна Богданова 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 148 643 лв. 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-195 от 14.02.2020 г. 

Акроним на проекта: iRoniC 

Тема на проекта: Explainable AI for Robotic Initiative: The Interpretable 

ML Challenge 

Ръководител на българския колектив: доц. д- Мая Димитрова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по роботика, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 147 000 лв. 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-188 от 13.02.2020 г. 

Акроним на проекта: MUCCA 

Тема на проекта: Multi-disciplinary Use Cases for Convergent new 

Approaches to AI explainability 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Венелин Кожухаров 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 

 

6. Проектно предложение: ФНИ-190 от 14.02.2020 г. 

Акроним на проекта: PollSTOP 

Тема на проекта: Подобрени модели за управление на устойчивостта на 

околната среда и защитата на здравето на населението в областите на 

железопътния транспорт чрез контрол на шумовото замърсяване 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Тодор Ганчев 

Кандидатстваща организация от България: Технически университет - 

Варна 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 

 

7. Проектно предложение: ФНИ-180 от 12.02.2020 г. 

Акроним на проекта: RelSLaVa 

Тема на проекта: Разкриване на общите крос-областни релационни 

структури от латентни променливи 
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Ръководител на българския колектив: доц. д-р Георги Петков 

Кандидатстваща организация от България: Институт за изследване на 

населението и човека, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 
 

Решение на ИС: 

Приема за подадените проектни предложения по програма CHIST ERA да 

бъде извършена административна проверка от ВНЕК по Процедура за 

финансова подкрепа на международни научни форуми в България и 

процедура по програма COST към Фонд „Научни изследвания”.  

  

 

Подадени проектни предложения в конкурсна сесия по програма ERA-NET RUS 

PLUS 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-131 от 30.01.2020 г. 

Акроним на проекта: NanoCopprCoredWire 

Тема на проекта: Медна тръбна тел уякчена с въглеродни нано структури 

за лъчеви адитивни технологии 

Ръководител на българския колектив: проф. дн Петър Петров 

Кандидатстваща организация от България: Институт по електроника, 

БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 
 

2. Проектно предложение: ФНИ-133 от 30.01.2020 г. 

Акроним на проекта: REMICOMAL 

Тема на проекта: Преосмисляне на системата за управление на 

миграционните конфликти в ЕС 

Ръководител на българския колектив: проф. дн Янцислав Янакиев 

Кандидатстваща организация от България: Институт по отбрана 

„проф. Цветан Лазаров“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 148 086 лв. 
 

3. Проектно предложение: ФНИ-140 от 31.01.2020 г. 

Акроним на проекта: URBS 

Тема на проекта: Urban Citizenship. The emergence of Urban Enterpreneur, 

Mapping the Challenges and Social Cohesion Perspectives 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Беанета Василева 

Кандидатстваща организация от България: Технически университет - 

Варна 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 992 лв. 
 

4. Проектно предложение: ФНИ-142 от 31.01.2020 г. 

Акроним на проекта: MIR-EU 

Тема на проекта: Миграция и интеграция в Европа и Русия: нови 

предизвикателства и възможности 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Анна Кръстева 

Кандидатстваща организация от България: Нов Български 

Университет 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 998 лв. 
 

5. Проектно предложение: ФНИ-145 от 31.01.2020 г. 
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Акроним на проекта: BioMagGTR 

Тема на проекта: Разработване на биорезорбиращи се UGF магнезиеви 

мембрани с биоактивна повърхност за насочена костна регенерация 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Наталия Кръстева 

Кандидатстваща организация от България: Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 
 

6. Проектно предложение: ФНИ-146 от 31.01.2020 г. 

Акроним на проекта: CARANAT 

Тема на проекта: Биоактивен сърдечно-съдов стент за лечение на 

атеросклероза и намаление на рестеноза 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Маргарита Апостолова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по молекулярна 

биология „Акад. Румен Цанев“, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 
 

7. Проектно предложение: ФНИ-147 от 31.01.2020 г. 

Акроним на проекта: N/A 

Тема на проекта: Образът на миграцията – миграция на образите 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Иво Инджов 

Кандидатстваща организация от България: Великотърновски 

университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 145 000 лв. 
 

8. Проектно предложение: ФНИ-114 от 27.01.2020 г. 

Акроним на проекта: UT-SCT 

Тема на проекта: Свои и чужди в славянските конфесионални текстове и 

тяхната проекция в постмоделното общество 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Ваня Мичева 

Кандидатстваща организация от България: Институт за български език 

„Проф. Любомир Андрейчин“, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 97 791 лв. 
 

9. Проектно предложение: ФНИ-141 от 31.01.2020 г. 

Акроним на проекта: SensArc 

Тема на проекта: Контролируем синтез, експериментално 

характеризиране и моделиране на усъвършенствани хибридни 

наноматериали и покрития с желани свойства за развитието на ново 

поколение високоефективни сензори с различни сензорни механизми за 

околната среда и здравето 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Мария Александрова-

Пандиева 

Кандидатстваща организация от България: Технически университет - 

София 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 
 

10. Проектно предложение: ФНИ-127 от 29.01.2020 г. 

Акроним на проекта: N/A 

Тема на проекта: Дизайн на нови хибридни молекули с тройно 

биологично действие срещу бактериални инфекции, болест на Алцхаймер 

и рак 
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Ръководител на българския колектив: доц. д-р Иванка Станкова 

Кандидатстваща организация от България: ЮЗУ „Неофит Рилски“ - 

Благоевград 

Заявен бюджет за българския колектив: 145 000 лв. 
 

11. Проектно предложение: ФНИ-135 от 31.01.2020 г. 

Акроним на проекта: PHOTO_BRUSH 

Тема на проекта: Светочувствителни конюгирани молекулни четки като 

комплексни наночастици за приложения в тераностиката 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Иван Ангелов 

Кандидатстваща организация от България: Институт по електроника, 

БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 
 

12. Проектно предложение: ФНИ-128 от 29.01.2020 г. 

Акроним на проекта: LCP_PDT 

Тема на проекта: Дълговълнови заряд-съдържащи фотосензибилизатори 

за фотодинамичната терапия на инфектирани лезии, включително на 

силно инвазивни 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Ваня Мантарева 

Кандидатстваща организация от България: ИОХЦФ, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 

 

След извършване на административната проверка беше установено, че едно от 

проектните предложения е подадено във ФНИ, но поради технически причини не е 

потвърдено в платформата на програмата. Координаторът по програмата уведоми 

ФНИ, че се очаква решение дали то да бъде допуснато за участие в конкурса. 

 

Проектно предложение: ФНИ-125 от 29.01.2020 г. 

Акроним на проекта: ROSATRIB 

Тема на проекта: Триботехнически изследвания на съвременни 

нанокомпозитни покрития с биоразградими масла 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Мара Кандева-Иванова 

Кандидатстваща организация от България: Технически университет - 

София 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лв. 

 

При административната проверка се установи, че в платформата на 

програмата е подадено следното проектно предложене с българско участие, за което 

не са представени административни формуляри във ФНИ 

 

Акроним на проекта: IMSC-2020 

Тема на проекта: Development of an interdisciplinary model of social 

cohesion of actors in the digital shadow economy: The 

example of Russia, Bulgaria, and Moldova 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Веселин Попов 

Кандидатстваща организация от България: Стопанска Академия - 

Свищов 

Заявен бюджет за българския колектив: 30 660 евро 

 

 Решение на ИС: 
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Приема българският екип, който не е подал нужните формуляри във  ФНИ 

да представи административните документи в срок до 13 март 2020 г.  

 

 

4.9. Доклад с вх. № 80/83 от 26.02.2020 г.от д-р Владимир Божилов, експерт 

„Връзки с общественостаа“ към Фонд „Научни изследвания“ относно 

информация за успешно организирана и проведена среща с бенефициенти на 

ФНИ на 07.02.2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.10. Доклад с вх. № 80/102 от 27.02.2020 от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на Фонд „Научни изследвания“ относно актуализиране на 

„Указанията за изразходване и отчитане на средствата, предоставени от 

ФНИ“. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде създадена работна група за актуализиране на „Указанията за 

изразходване и отчитане на средствата, предоставени от ФНИ“,  като 

определя еднократно възнаграждение на всеки член в размер на 500 лв., в 

състав: 

1. Даниела Козовска 

2. Надка Китанова 

3. Светлана Неделчева 

4. Йорданка Стефанова 

5. Адриан Маринчев 

 

4.11. Доклад с вх. № 80/102 от 27.02.2020 от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на Фонд „Научни изследвания“, относно покана за участие в 

мероприятие на МОН във Варна. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде командирован проф. дхн Георги Вайсилов за участие в 

мероприятие „Хоризонт Европа"- Образование, Иновации, Научни 

изследвания за периода 05.03 – 07.03.2020 г. до гр. Варна, като се поемат 

разходите за настаняване, дневни и самолетен билет, както и разходи за 

организране на среща с ръководители и членове на научни колективи от гр. 

Варна. 

 

 

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Доклад с вх. № 80/51- 18.02.2020 г. от чл. кор. проф.дбн Илза Пъжева, член на 

ИС на ФНИ относно изпълнение на задача, възложена ми, съгласно решение 

на ИС с Протокол № 10/24.01.2020 г. за предлагане на нова кандидатура за 

член на ПНЕК по Биологически науки от списъка на заявилите учени за 

участие в дейността ѝ. В съответствие с чл. 29,  т.2 от Правилника на Фонд 

„Научни изследвания“, предлагам на вниманието ви, кандидатурата на проф. 

д-р Любомир Манолов Стоилов от БАН, Институт по физиология на 

растенията и генетика, Лаборатория по геномна динамика и стабилност, 

който отговаря на изискванията за членство в ПНЕК по биологически науки: 
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H-индексът му е 8, не заема ръководна длъжност (пенсионер е) и не участва 

в проекти, финансирани от ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема предложената кандидатура за член и допълва състава на ПНЕК по 

Биологически науки с проф. д-р Любомир Манолов Стоилов от Институт по 

физиология на растенията и генетика - БАН 

 

5.2. Писмо с вх. №0907/158 от проф. дхн Светлана Симова – директор на ИОХЦФ-

БАН, във връзка с молба с вх. № 94ВВ/39 от проф. Венелин Енчев, ръководител 

на договор № ДН09/7 от 2016 г.  относно промяна базовата организация и във 

връзка с писмо № 0907/137 от 17.08.2019 г. от проф. Вайсилов – управител на 

ФНИ със запитване, дали в ИОХЦФ - БАН работи на трудов договор член на 

колектива на проект с договор ДН 09/17 от 2016 г., който изпълнява условията за 

нов ръководител съгласно чл. 74, ал. 2 от Правилника на ФНИ, отговарям 

утвърдително. Това са колегите: 

1. Доц. д-р Иван Петров Ангелов 

2. Гл. ас. д-р Мирослав Ангелов Рангелов, който е в процедура за назначаване за 

доцент (налични рецензии и становища на интернет страницата на института, 

очаквана дата на назначаване 1.11.2019 г.) 

3. Гл. ас. д-р Надежда Василева Петрова, която понастоящем ръководи проект ДН- 

19/16 от 2017 г. и замества титуляра по договор ДНТС-01/5 от 2013 г. Като не съм 

запозната със съдържанието на доклад № 94ББ/39 от проф. Венелин Енчев, и не 

мога да взема отношение по него. 
 

Решение на ИС: 

Отлага вземането на решение до получаване на допълнителна информация.  

 

5.3. Заявление от проф. д-р Юрий Кълвачев, председател на ВНЕК по Процедура 

за финансова подкрепа на международни научни форуми в Република 

България и Програма COST към Фонд „Научни изследвания“ относно 

освобождаване от ВНЕК поради избор на зам. директор на Институт по 

катализ-БАН и съгласно изискванията на чл. 23, алинея 2 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема освобождаването на проф. Кълвачев като член на ВНЕК по 

Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в 

Република България и Програма COST.  

2. Възлага на управителя да публикува покана на електронната страница на 

ФНИ за набиране на заявления за нов член на ВНЕК по Процедура за 

финансова подкрепа на международни научни форуми в Република 

България и Програма COST, като определя  краен срок за подаване на 

заявления – 13.03.2020 г.   

 

5.4. Доклад с вх.№ 94ВВ/14 от 26.02.2020 г. от проф. д-р инж. Весела Кънчева-

председател на ПНЕК по Двустранно и международно  сътрудничество 

относно организация и дейността на комисията от стартиране й през м. 

октомври 2019 г. 
 

Решение на ИС:  

Приема за сведение, като уточнява, че посочените искания са вече изпълнени. 
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5.5. Запитване от чл. кор. проф. Емил Нисимов, ръководител на договор ДН18/1 

от 2017 г. относно пенсионирането му от ИЯИЯЕ-БАН, считано от 

31.01.2020 г. и няма право да бъде ръководител на посочения договор, тъй 

като не отговаря на условията по конкурса. 
 

Решение на ИС: 

Възлага да се изпрати запитване към базовата организация, за да посочи член 

от колектива за ръководител на договор ДН18/1 от 2017 г. 

 

5.6. Доклад с вх. № 0903/11 от 27.01.2020 г. на доц. д-р инж. хим. Александър 

Крумов за прехвърляне на неизразходвани средства от договор с ДФНИ-

Е01/0001 от 2014 г. към договор КП-06-Н37/12 от 06.12.2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Не приема прехвърлянето на средства, тъй като е недопустимо по 

Правилника на Фонд „Научни изследвания“ и Насоките за съответните 

конкурси. 

 

5.7. Жалба с вх.№ ФНИ-221 от 25.02.2020 г. от проф. д-р Добринка Чанкова- 

преподавател в ЮЗУ "Н. Рилски", Главен редактор на електронно списание 

"Право, политика администрация" относно несъгласие с оценката на 

проектно предложение с вх. № КП-06-ПП/76 от 2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Насочва жалбата към експертната комисия по възраженията и към 

работната група за изготвяне на насоки за конкурс „Българска научна 

периодика“. 

 

5.8. Отговор с вх.№ ФНИ-213 от 21.02.2020 г. от доц. д-р Благой Узунов - 

ръководител на проект по договор КП-О6-ОПРО6/2 от 18.12.2018 г. относно 

представяне на документи за забавянето на обществена поръчка за закупуване на 

лабораторно и медицинско оборудване - Биопласт ЕООД. Поради тези причини 

към днешна дата сме възпрепятствани да реализираме поръчки към тази фирма. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

5.9. Писмо с вх.№ ФНИ-130 от 30.01.2020 г. от д-р Милена Дамянова, Директор на 

дирекция „Наука“ към МОН относно постъпили сигнали и предложения, 

свързани с условията и критериите по конкурс „ Българска научна периодика – 

2019 г.“ организиран от Фонд „Научни изследвания ". 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение и насочва писмото към работната група за изготвяне на 

насоки по конкурс „Българска научна периодика“. 

 

5.10. Заявление с вх.№ ФНИ-161 от 02.2020 г. от проф. д.ик.н. Кирил Ангелов - 

ръководител на договор КП-06-МНФ/4 от 14.12.2018 г. относно копиране на 

предадения във ФНИ технически отчет, поради липса на екземпляр в 

ръководителят. 
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Решение на ИС: 

Приема да се предостави копие на ръководителя на договор КП-06-МНФ/4 от 

14.12.2018 г. на техническия отчет по съответния договор. 

 

5.11. Заявление с вх.№ ФНИ-229 от 25. 02.2020 г. от доц. д-р инж. Ясен Горбунов, 

Нов Български университет относно смяна на ръководител на проектно 

предложение на тема „Изследване на технологии за интелигентен транспорт, 

активна безопасност, превенция и управление в минната област“  по обявения 

„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България - 

Китай - изследователски проекти 2019“. 

Обосновка: Към днешна дата е ръководител на действащ проект по двустранно 

сътрудничество между Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, 

България, и Университета по минно дело и технологии, гр. Шуджоу, Китайска 

народна република, който ще приключи през м. Декември 2020 г. /Договор КП-06-

Китай/2, №Д-83/21.12.2018г., „Изследване на система за енергетичен контрол и 

управление на мощни електрозадвижвания с — превключваеми реактивни двигатели 

в мините за каменни въглища“, Конкурс за проекти по програми за двустранно 

сътрудничество 2018 г. - България - Китай/. 
 

Решение на ИС: 

Препоръчва да се смени ръководителят на текущия проект - „Изследване на 

система за енергетичен контрол и управление на мощни електрозадвижвания- 

с превключваеми реактивни двигатели в мините за каменни въглища“, 

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. - 

България - Китай/, като изисква към доклада да се приложи съгласие от 

ректора и научния колектив за смяната и съответно може остане ръководител 

на проект с тема - „Изследване на технологии за интелигентен транспорт, 

активна безопасност, превенция и управление в минната област“ - доц. Ясен 

Горбунов. 

 

 

 

 

 

 

Секретар: /П/     Председател: /П/ 

 

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

 

 

  

 

          

 

Членове на ИС: 

 

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

 

2. Проф. дмн Виржиния Кирякова:…………………….. 
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3. Чл. кор. проф. двмн  Христо Найденски:………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9. Д-р Милена Дамянова:……………………………… 

 


