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П Р О Т О К О Л 

№ 24/20.06.2020 Г. 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 20.06.2020 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) 

на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ). 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател  

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

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

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

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

9. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова  

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: 

Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

 

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. Обсъждане на въпроси по двустранно и международно сътрудничество.  

3. Доклади на управителя.  

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

1.1. Доклад с Вх. № 94НН/37 от 17.06.2020 г. от проф. Николай Манев председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Математически науки и 

информатика относно доклади от ръководители: 
 

1.1.1. Доклад с вх. №ФНИ-636/21.05.2020 г. от проф. д-р Васил Василев, ръководител на 

проект по договор №КП-06 Н 22/2 от 04.12.2018 г. на тема: „Приложение на 

аналитични и числени методи за решаване на нелинейни системи, описващи 

еластични структури“, базова организация: Институт по механика - БАН. 

Относно: Удължаване срока на първи етап на проекта с една година 

Обосновка: „На основание на член 75, алинеи (1) и (2), от Правилника на фонд „Научни 

Изследвания“, Ви информирам и искам да Ви помоля за удължаване на срока за 

изпълнение на първия етап на проект № Н 22/2 “Приложение на аналитични и числени 

методи за решаване на нелинейни системи, описващи еластични структури“ с една 

година, до 14-ти май 2021 г. Основанието ни за това искане е невъзможността да бъдат 

изпълнени част от дейностите, заложени в проекта, поради пандемията от COVID-19. 

Искам да Ви уверя, че изпълнението на проекта върви добре и има получени и 

публикувани множество резултати по работните пакети на проекта. 

Базовата организация Институт по Механика при БАН, е информирана за настоящето 

писмо.“ 

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  

искането за удължаване на етапа с една година. След промяната, първи етап на проект 

по договор № КП-06 Н 22/2 от 04.12.2018 г. трябва да приключи на 04.06.2021 г. Срок на 

подаване на отчета 04.07.2021 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор КП-

06 Н 22/2 от 04.12.2018 г. за удължаване на срока на първи етап с една година, като бъде 

сключено допълнително споразумение. 
 

 Решение на ИС: 

ИС да приема искането на ръководителя на проект по договор КП-06 Н 22/2 от 

04.12.2018 г. за удължаване на срока на първия етап с една година до 04.06.2021 

г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.1.2. Доклад с вх. №100101/52/27.05.2020 г. от доц. д-р Христо Ганчев, ръководител на 

проект по договор №ДН 02/16 от 19.12.2016 г. на тема: „Модели на изчислимост“, 

базова организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

Относно: Удължаване срока на първи етап на проекта с една година 
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Обосновка: „Срокът за изпълнение на втория етап на договор ДН 02/16 от 2016 г е в 

средата на юни 2020 г. Към февруари 2020 г. от бюджета за втория етап на договор бяха 

останали над 15 000 лв. неизразходвани средства за командировки, които бяха 

предвидени за осъществяване на работни посещения в чуждестранни университети и 

участия на международни научни форуми. Предвид създалата се извънредна обстановка 

в световен мащаб нямахме никаква възможност да осъществим голяма част от 

заплануваните дейности. 

Във връзка с казаното по-горе и предвид това, че не се очаква в близките месеци да се 

възстановят нормалните условия за осъществяване на пътувания извън страната, 

предлагам срока за изпълнение на втория етап да бъде удължен с 1 година 

(максималното допустимо от правилника на ФНИ) до 14 юни 2021 г., като срокът за 

предаване на отчетите за втория етап и окончателния отчет да бъде 14 юли 2021 г.“. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

искането за удължаване на етапа с една година. След промяната, първият етап на проект 

по договор № ДН 02/16 от 19.12.2016 г. трябва да приключи на 20.06.2021 г. Срок на 

подаване на отчета 20.07.2021 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор 

№ДН 02/16 от 19.12.2016 г. за удължаване на срока на първи етап с една година, като 

бъде сключено допълнително споразумение. 
 

 Решение на ИС: 

ИС приема искането на ръководителя на проект по договор ДН 02/16 от 

19.12.2016 г. за удължаване на срока на втория етап с една година до 20.06.2021 

г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

1.2. Доклад с Вх. № 94ББ/7 от 17.06.2020 г. от доц. Божин Божинов председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Селскостопански науки относно 

доклади от ръководители: 

1.2.1. Доклад с вх. №100138/20/03.06.2020 г. от доц. д-р Даниела Митева, ръководител на 

проект по договор №ДН 06/5 от 16.12.2016 г. на тема: „Алтернативна технология за 

понижаване на алергенния и  антигенен ефект на млечни протеини“, базова 

организация: Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ), ССА. 

Относно: Удължаване срока на втория етап на проекта с два месеца 

Обосновка: „Във връзка с изпълнение Четвърти Работен Пакет от етап 2 на проект ДН 

06/5 от 16.12.2016 г. който обхваща анализ, систематизиране и цялостна оценка на 

получените данни от експерименталната работа по проекта, е предвидено организиране 

на работна среща или специализиран семинар. Целта на семинара е представяне на 
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дейностите от проекта пред потенциално заинтересовани институции с цел 

разпространение на ползите от постигнатите резултати. 

Срокът за изпълнение на проект ДН 06/5 от 16.12.2016 г. е удължен въз основа на 

Допълнително споразумение № 3/07.12.2019 г. с 6 месеца до 07.05.2020г 

Предвид въведеното извънредно положение в периода 13.03-12.05.2020г. и поради 

невъзможността да се провеждат работни срещи на закрито се налага организирането на 

работна среща или специализиран семинар да бъде по електронен път за изпълнението 

на което ни е нужно технологично време. 

Независимо от 2-та месеца които дава Фонд научни изследвания, и с които срокът се 

продължава до 07.07.2020 г., моля, да ни бъде удължен с още 2 месеца срокът на 

договора за изпълнение на предвидената дейност по проекта - до 07.09.2020 г. с цел да 

бъдат завършени всички довършителни административни дейности.“. 

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 

искането за удължаване на етапа с два месеца. След промяната, вторият етап на проект 

по договор № ДН 06/5 от 16.12.2016 г. трябва да приключи на 07.09.2020 г. Срок на 

подаване на отчета 07.10.2020 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор 

№ДН 06/5 от 16.12.2016 г. за удължаване на срока на втори етап с два месеца, като бъде 

сключено допълнително споразумение. 
 

 Решение на ИС: 

ИС да приема искането на ръководителя на проект по договор ДН 06/5 от 

16.12.2016 г. за удължаване на срока на втори етап с два месеца до 07.09.2020 г., 

като бъде сключено допълнително споразумение, тъй като общия срок на 

удължението за етапа е 8 месеца. 

 

1.3. Доклад с вх. № 94РР/17 от 09.06.2020 г. от проф. Росица Николова председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Химически науки относно отчети и 

доклади от ръководители: 

 

1.3.1. Доклад с вх. № 0907/54 от 28.05.2020 г. от проф. д-р Маргарита Попова, 

ръководител на договор ДН09/18 от 2016 г. на тема: „Дизайн на нови мезопорести 

нанокомпозитни лекарство-доставящи системи за цитостатици и модулатори на 

множествената лекарствена резистентност“, Институт по органична химия с 

Център по фитохимия – БАН. 

Относно: преразпределения на средства по договор ДН09/18 от 2016 г.  

Обосновка: Поради невъзможността за осъществяване на командировки, както и 

отмяната на всички предстоящи конференции в условията на наложените в Европа 

противоепидемични мерки, моля за Вашето разрешение: 
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- сумата от 4232.45 лв. по перо Разходи за командировки в бюджета на Фармацевтичен 

факултет да бъде прехвърлена към перо Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта;  

- от сумата от 4000.00 лв. по перо Разходи за командировки в бюджета на Института по 

органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ) да бъдат прехвърлени 2500 лв. към 

перо Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, включително 

апаратура, като бъдат използвани за закупуване на сушилня, необходима за работа по 

проекта, и 1500 лв. към перо Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението 

на проекта, като бъдат използвани за заплащане на таксата за публикуване в open access 

списание, попадащо в Q1 област съгласно WoS с цел разширяване на възможностите за 

популяризиране на научните резултати;  

- от сумата от 5030.00 лв. по перо Разходи за командировки в бюджета на Института но 

полимери да бъде прехвърлена 1980 лв. към перо Разходи за дълготрайни материални и 

нематериални активи, включително апаратура за закупуване на компютърна 

система/лаптоп, и 2540 лв. към перо Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта, като бъдат използвани за заплащане на таксата за публикуване 

в open access списание съвместно с ИОХЦФ, и 510 лв. към перо Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта. 

Приложения: финансов план за втория етап на проекта преди и след исканите 

корекции. 

Решение на ПНЕК: 

Приема преразпределения на средства по договор ДН09/18 от 2016 г., като бъде 

сключено допълнително споразумение.  
 

Решение на ИС: 
Приема преразпределения на средства по договор ДН09/18 от 2016 г., като бъде 

сключено допълнително споразумение, тъй като общата сума за прехвърляне е 

24% от преките допустими разходи за етапа.  

 

1.3.2. Уведомление с вх. № 100101/54 от 27.05.2020 г. от проф. д-р Анела Иванова, 

ръководител на договор ДН09/14 от 2016 г. на тема: „Лекарствени вектори 

бионосители: ефективност чрез разбиране“, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. 

Относно: Прехвърляне на финансови средства по проекта между 15 % и 25 % от общия 

размер на преките разходи в рамките на етап 2 по договор ДН09/14 от 2016 г.  

Обосновка: Уведомявам Ви, че в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Договора с Фонд „Научни 

изследвания“ се преразпределят следните суми между групите преки допустими разходи 

в рамките на времетраенето на етап 2: 

I. От точка 2: Разходи за командировки - преразпределят се общо 10629.95 лв. 

(2178.86 лв. прехвърлени от етап 1 (4.0 % от преките допустими разходи за етап 1) и 

8451.09 лв. от бюджета за етап 2 (15.3 % от преките допустими разходи за етан 2)) - 

преди въвеждането на извънредното положение беше планирано и подготвено 

изразходване на тези средства чрез участие на четирима членове на научния екип в две 

международни научни конференции. Събитията обаче бяха отменени в последния 

момент. В настоящата ситуация със забранени на институционално ниво командировки 

и ограничени пътувания е невъзможно да се популяризират резултатите от проекта по 

този начин. 
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• Затова се насочват 6940 лв. от средствата към т. 4: Разходи за външни услуги, 

пряко свързани с изпълнението на проекта. Те ще се използват за осигуряване на по-

широк достъп до научните открития чрез заплащане на такси open access за някои от 

публикациите по проекта, както и за популяризиране чрез други уеб-базирани канали. 

• Сумата от 630.10 лв. се прехвърля към т. 1: Разходи за персонал, група разходи 

„Възнаграждения па млади учени за работа по докторска дисертация, на пост- 

докторанти или на учени, наети с финансиране от проекта на основен трудов договор“. 

Преразпределянето се налага поради повишаване на минималната работна заплата от 

началото на м. май, като сумата е за изплащане на трудово възнаграждение на пост- 

докторант назначен на основен трудов договор по проекта (Уведомление с вх. № на 

ФИИ 100101/146 от 29. 11. 2019 г.). 

• Остатъкът от 3059.85 лв. се прехвърля към т. 5: Материали, консумативи и др. 

допустими разходи, с които да бъдат закупени компютърни компоненти нужни за 

завършване на изчисленията и за съхранение на данните (>8 ТВ) генерирани от работата 

по проекта. 

II. От точка 3: Разходи за ДМА и ДНМА - преразпределят се общо 46.80 лв. от 

прехвърлените от етап 1 средства (0.1 % от преките допустими разходи за етап 1) към т. 

5: Материали, консумативи и др. допустими разходи - ще се използват за текущи 

разходи по проекта. 

По този начин като цяло към настоящия момент е необходимо преразпределяне на 15.3 

% от преките допустими разходи за етап 2 и 4.1 % от преките допустими разходи за етап 

1 (от прехвърлените за изразходване в етап 2 средства). При така предложеното 

преразпределение няма да се нарушат максималните стойности определени в Насоките 

за кандидатстване за конкретния конкурс на ФНИ. Надявам се преразпределението да 

бъде одобрено от ПНЕК и ИС на ФНИ, за да се завърши работата по проекта възможно 

най- ефективно в извънредната ситуация. 

Приложения: финансов план за втори етап на проекта преди и след исканите корекции. 

Решение на ПНЕК: 

Приема преразпределения на средства по договор ДН09/14 от 2016 г., като насочва 

доклада за разглеждане от ИС, тъй като се надвишават 15 % от преките допустими 

разходи.  
 

Решение на ИС: 
Приема преразпределения на средства по договор ДН09/14 от 2016 г., като бъде 

сключено допълнително споразумение, тъй като общата сума за прехвърляне е 

15.3% от преките допустими разходи за етапа. 

 

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

изпълнението на договор ДН19/10 от 2017 г. на тема: „Интелигентни материали за 

специационен анализ (SmartSceciation)“ с ръководител - доц. д-р Иванка Дакова, 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95 % 

Първоначална обща сума на договора: 118 400 лв. 

Преведени средства: 59 200 лв. 

Неизразходвани средства: 6 570.49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 629.51 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 7, от които 1 е глава от книга по темата 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 2 

Представена е обосновка за неизразходваните средства от ръководителя. 

1. Изпълнение на работната програма: Постигнатите резултати съответстват в много 

висока степен на очакваните резултати (90 % и 100%, съответно). По план се очакват 

резултати от изпълнение на шест от 8-те работни пакета, но в отчета са представени 

резултати по всички пакети, вкл. по тези, които са планирани за втория етап. По Работни 

пакети 1, 2 и 3 са изпълнени 100% от планираните дейности, а по Работни пакети 4, 5 и 8 

са постигнати около 90 % от планираните резултати. Допълнителни резултати са 

постигнати по РП1 и РП4. По РП6 и РП7 също са постигнати резултати, независимо, че 

не са планирани дейности по тях за първия етап.  

 В резултат на изпълнението на дейностите по проекта са публикувани 7 

научни труда, от които 1 глава от книга, 1 статия в списание с импакт фактор, 2 в 

списания с импакт ранг, 1 в реферирано списание и 2 в сборници от международни 

конференции. От отчета става ясно, че има и резултати в процес на подготовка за 

публикуване. Тези данни са свидетелство за успешно изпълнение на първият етап на 

проекта. Предвид научния капацитет на колектива се препоръчва научните резултати да 

се публикуват в още по-престижни списания (с доста по-висок импакт фактор). 

Постигнатите резултати са представени на 16 научни форума, от които 6 международни 

конференции, 3 национални конференции с международно участие и 7 национални 

форума.  

Във всички публикации има коректно изразена благодарност към ФНИ. В частта 

„Благодарности“ не са изказани такива към други източници на финансиране. Всички 

публикации са върху резултатите, описани в отчета по работните пакети РП1-РП7. В 

научно отношение получените резултати при изпълнението на първия етап от проекта са 

актуални, оригинални и публикувани в основната си част. 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Направените финансови разходи 

са в съответствие с финансовия план и договора и не превишават договорения бюджет. 

Отчетените разходи по пера не превишават сумите по договора за всяко перо поотделно. 

Няма недопустими разходи според одитния доклад. Налице са промени в изпълнението 

на финансовия план, за които е получено съответното разрешение от управляващия 

орган (Уведомление с вх. № 100101/132 от 21.10.2019 г.). Става дума за прехвърляне на 

неизразходвани през първия етап средства в размер на 6570.56 лв (6570.49 лв според 

одита), разпределени в четири типа разходи – т. 2, т.3, т.4 и т.5, което е надлежно 

описано. Дадена е приемлива обосновка за какво ще бъдат изразходени средствата през 

втория етап. 

3.Заключение: Отчитайки мнението на двамата оценители, процентът на изпълнението 

на дейностите и постигнатите резултати за първия етап е 95%. Като отчитам 

оригиналността на изследванията, броят на работните пакети и обема на дейностите, 

допълнителните дейности, публикационната активност  на членовете на колектива (7 

публикации), изпълнението на работната програма, както и целесъобразността на 

разходите и финансовия план за следващия етап, моето предложение към членовете на 
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ПНЕК по „Химични науки“ е, да приемем отчета на доц. д-р Иванка Дакова с „много 

добра“ оценка.  

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН19/10 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94КК/30, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 629.51 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН19/10 от 2017 г. в размер 

на 59 200 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 570.49 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН19/10 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94КК/30, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 629.51 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН19/10 от 2017 г. в размер на 

59 200 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 570.49 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН19/2 от 2017 г. на тема: „Адсорбция и конверсия на 

азотни оксиди върху системи, съдържащи цериев диоксид“ с ръководител - чл. кор. 

проф. дхн Константин Хаджииванов, Институт по обща и неорганична химия-БАН. 

 

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

са резултати повече от очакваните - 100 %  

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лева. 

Преведени средства за първия етап: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 13 140.19 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 859.81 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой постдокторанти в проекта: 1  

Брой студенти в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо): 6  

от тях с импакт фактор: 6  
Забелязани цитати от научните публикации: 11  

Интернет страница на проекта (договора): http//nox-ceria.igic.bas.bg 

Представена е обосновка за неизразходваните средства от ръководителя. 
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1. Изпълнение на работната програма: Работната програма е изпълнена 100 %, като 

при това са постигнати повече от планираните резултати. През отчетния период са 

публикувани 6 научни статии в списания с импакт фактор, в които е изказана 

благодарност към ФНИ. До момента върху тези статии са забелязани 11 цитирания от 

чуждестранни автори, което свидетелства за интереса на научната общност към 

получените резултати. Резултатите са популяризирани чрез участия в научни форуми, 

сред които следва да се отбележат една пленарна лекция и една награда за най-добър 

постер. Резултатите по проекта са популяризирани и по време на седмицата на 

бенефициентите на ФНИ. Освен това е създадена и действаща интернет страница на 

проекта. 

Проектът е насочен към важен проблем на съвременната екологична химия – контрол и 

обезвреждане на емисии от азотни оксиди, чрез подобряване на характеристиките на 

използваните катализатори и адсорбенти. Цериевият оксид се явява важен компонент 

при реализирането на нови адсорбенти и катализатори, използвани за постигането на 

посочената цел. В проекта последователно се изследват вида и реактивоспособността на 

адсорбционните форми на азотните оксиди върху CeO2, CeO2-ZrO2, Pt/CeO2 и Pt/CeO2-

ZrO2. Основните методи на изследване са ИЧ спектроскопия и Теория на функционала 

на плътността. Установено е влиянието на морфологията върху природата на 

повърхностните съединения, а оттам и върху реакционния път. 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Финансовите средства, 

предвидени за изпълнението на проекта, са изразходвани законосъобразно, 

целесъобразно и отговорно, съгласно предвидените във финансовия план групи разходи, 

в съответствие с чл. 69 от ПФНИ. Не се открива несъответствие между изразходваните и 

заплануваните средсва по видовете дейности и пера. Изразходваните средства са 

съобразени с регламентираното от ФНИ разпределение на различните видове дейности, 

посочени във финансовия план. Финансовият отчет е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор в съответствие с чл. 85, ал. 1 от ПФНИ. 

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

основателно да дам своята положителна оценка, потвърждавайки много добрата оценка 

на рецензентите и съгласно чл. 82 от Правилника на ФНИ убедено да препоръчам на 

ПНЕК да подкрепи приемането на отчета на чл.-кор. проф. дхн Константин 

Хаджииванов с „много добра“ оценка.   

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН19/2 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94КК/8, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 859.81 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН19/2 от 2017 г. в  размер 60 

000 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 140.19 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
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1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН19/2 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94КК/8, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 859.81 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН19/2 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 140.19 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН19/5 от 2017 г. на тема: „Каталитични приложения на 

зеолити синтезирани от въглищна пепел“ с ръководител - проф. Юрий Кълвачев, 

Институт по катализ-БАН. 
 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82, ал. 1 от ПФНИ: 97.5 %  

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лева. 

Преведени средства за първия етап: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 537.42 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 462.58 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0  

Брой млади учени в проекта: 4 ( вкл. 1 студент) 

Брой научни публикации (общо): 3  

От тях с импакт фактор: 1  
От тях с импакт ранг: 1 

 

1. Изпълнение на работната програма: Според единия рецензент работната програма е 

изпълнена 100 %, като са отчетени повече от планираните резултати, а според другия - 

95%. По проекта са публикувани 3 бр. научни статии – 1 бр. в Reaction Kinetics, 

Mechanisms and Catalysis (импакт-фактор 1.428), реномирано международно списание на 

Springer в областта на катализа, 1 бр. в Bulgarian Chemical Communications (импакт-ранг) 

и 1 бр. в материали от международна конференция. Във всички статии авторите са 

изказали благодарност на Фонд „Научни изследвания” за финансовата подкрепа и са 

посочили номера на договора.  

Резултатите са получили широко разпространение посредством 9 участия в 9 

международни научни форума - два в България, останалите в Италия, Австрия, 

Словения и Тайланд. Представени са 4 устни доклада, от които 1 пленарен, както и 5 

постерни съобщения. 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Финансовите средства, 

предвидени за изпълнението на проекта, са изразходвани законосъобразно, 

целесъобразно и отговорно, съгласно предвидените във финансовия план групи разходи, 

в съответствие с чл. 69 от ПФНИ. Не се открива несъответствие между изразходваните и 

заплануваните средсва по видовете дейности и пера. Изразходваните средства са 

съобразени с регламентираното от ФНИ разпределение на различните видове дейности, 
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посочени във финансовия план. Финансовият отчет е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор в съответствие с чл. 85, ал. 1 от ПФНИ.  

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

основателно да дам своята положителна оценка и съгласно чл. 82 от Правилника на 

ФНИ убедено да препоръчам на ПНЕК да подкрепи приемането на проект ДН19/5 с 

„много добра“ оценка.   

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН19/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/100, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 462.58 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН19/5 от 2017 г. в размер 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 537.42 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН19/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/100, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 462.58 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН19/5 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 537.42 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН19/11 от 2017 г. на тема: „Нови азотни хетероциклени 

луминофори с вътрешномолекулен пренос на протон и техни комплекси за 

съвременната биомедицина“ с ръководител - доц. д-р Снежанка Бакалова, Институт 

по органична химия с Център по фитохимия-БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв. 

Преведени средства: 60000лв. 

Неизразходвани средства: 8 582.30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51417.70 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3, от които 1 защитил, 1 зачислен по време на 

първия етап на договора 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 1 + 1 изпратена за печат 
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 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0  

Представена е обосновка за неизразходваните средства от ръководителя. 

1. Изпълнение на работната програма: Постигнати са добри резултати, равнявайки се 

на 90% в съответствие с чл. 82 на Правилника на ФНИ. 

 При изпълнение на първия етап на договора колективът е извършил и допълнителни 

дейности, които не са залегнали в проектното предложение.  

Отчетът е подкрепен е със списъци и таблици за научни публикации и участия в научни 

конференции. Резултатите от изследванията от работни пакети 1, 5, 6 са включени в 

публикациите – една излязла от печат в списание с импакт фактор и една изпратена за 

печат в списание с импакт фактор.  

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Отчетът е придружен с одобрен 

от финансов одитор финансов отчет. При изпълнението на договора няма преразход на 

средства. Остават неизразходвани средства в размер на 8582.30 лв.  

3. Заключение: Въз основа на мнението на рецензентите и на изпълнението на 

планираните в работната програма задачи, публикационна активност, отчетност на 

разходите, работна програма и финансов план за следващия етап, моето предложение за 

оценка на изпълнението на първия етап на проект ДН 19/11 с „Много добър“. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН19/11 от 2017 г., тъй като втората публикация не е приета 

за печат. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/106, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51 417.70 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН19/11 от 2017 г. в размер 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 582.30 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН19/11 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/106, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51 417.70 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН19/11 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 582.30 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН19/13 от 2017 г. на тема: „Синтез и in vitro скрининг на 

нови микротубулни таргетиращи агенти с потенциално противотуморно действие“ 
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с ръководител - проф. д-р Огнян Иванов Петров, Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства за първия етап: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 13 188.03 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 811.97 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации (общо): 3  

от тях с импакт фактор: 1  

Представена е обосновка за неизразходваните средства от ръководителя. 

1. Изпълнение на работната програма: Работната програма е изпълнена на 100 %. 

През отчетния период са публикувани 3 научни статии - една в списание с импакт 

фактор и една в списание с импакт ранг. Резултатите са популяризирани чрез участия в 

научни форуми. Изпълнението на проекта е допринесло за научното израстване на 

млади учени, като в рамките на проекта съгласно приложения списък участват 4 млади 

учени, от които 2 са докторанти. Планът за разпространение на резултатите е изпълнен 

успешно с представяне на проекта на национално и международно ниво с участие на 6 

национални и международни конференции.   

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Финансовият отчет е проверен за 

допустимост на разходваните средства от регистриран одитор в съответствие с чл. 85, 

ал. 1 от ПФНИ. Не са установени недопустими разходи. Извършените разходи, отчетени 

през първия етап от изпълнението на договора са достоверни, точни и допустими.  

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

основателно да дам своята положителна оценка, потвърждавайки много добрата оценка 

на рецензентите и съгласно чл. 82 от Правилника на ФНИ убедено да препоръчам на 

ПНЕК да подкрепи приемането  на проект ДН 19/13 с „Много добър“. 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор ДН19/13 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/111, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 811.97 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН19/13 от 2017 г. в размер 60 

000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 188.03 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН19/13 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/111, че разходите по договора са признати и 
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законосъобразни в размер на 46 811.97 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор ДН19/13 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 188.03 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН19/4 от 2017 г. на тема: „Зелени подходи за 

оползотворяване на зеленото богатство – природни дълбокоевтектични 

разтворители за извличане на биологичноактивни вещества от природни обекти“ с 

ръководител – чл. кор. проф. дн Вася Банкова, Институт по органична химия с 

Център по фитохимия-БАН.  

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

Първоначална обща сума на договора: 119 200 лв. 

Преведени средства: 59 600 лв. 

Неизразходвани средства: 17 198.25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 42 401.75 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3, от които 1 защитил по време на първия етап 

на договора 

Брой млади учени в проекта: няма 

Брой научни публикации (общо): 1  

 От тях с импакт фактор: 1  

Представена е обосновка за неизразходваните средства от ръководителя. 

1. Изпълнение на работната програма: Постигнати са добри резултати равнявайки се 

на 90% в съответствие с чл. 82 на Правилника на ФНИ. Получените резултати са 

представени на три научни форума в страната и чужбина, a част от резултатите са 

публикувани в една научна статия с импакт фактор. В проекта участват трима 

докторанта и изследванията дава възможност за тяхната подготовка и израстване като 

млади учени. Изследванията на колектива са свързани с получаването на данни за 

възможностите за извличане на биоактивни вещества с ПДЕР от прополис, мурсалски 

чай и живовляк и изучаване на антимикробиалната активност и генотоксичността на 

екстрактите. 

Колективът е извършил и надпланови дейности по работен пакет 3. 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Представен е актуализиран 

финансов план. Ръководителят на договора е уведомил Изпълнителния съвет на ФНИ за 

прехвърляне на сумата от 8 802.03 лв. във втория етап на договора (за базовата 

организация ИОХЦФ-БАН). В предоставените документи липсват уведомления за 

прехвърляне на средства от партньорските организации - ИМикБ-БАН и ИМБ-БАН, 

въпреки че тези средства са залегнали във финансовия план за втория етап на договора – 

(2883,79 лв. за ИМикБ-БАН и 3765,43 лв. за ИМБ-БАН). 

Финансовият отчет е проверен за допустимост на разходваните средства от регистриран 

одитор в съответствие с чл. 85, ал. 1 от ПФНИ. Не са установени недопустими разходи. 

Извършените разходи, отчетени през първия етап от изпълнението на договора са 

достоверни, точни и допустими.  
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3. Заключение: Въз основа на мнението на рецензентите и на изпълнението на 

планираните в работната програма задачи, публикационна активност, отчетност на 

разходите, работна програма и финансов план за следващия етап, моето предложение за 

оценка на изпълнението на първия етап на проект ДН 19/4 е „Добър“. 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН19/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94НН/60, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 42 401.75 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН19/4 от 2017 г. в размер 59 

600 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 17 198.25 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап до 25 % от преките допустими разходи за етапа. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН19/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94НН/60, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 42 401.75 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН19/4 от 2017 г. в размер на 

59 600 лв., от която да бъдат приспаднати 3490.25 лв., посочени в т. 4. Да бъде 

сключено допълнително споразумение. 

4. От сумата на неизразходваните средства от 17 198.25 лв., частта до 25 % от 

преките допустими разходи за етапа в размер на 13 708 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап. Останалата част от неизразходваните средства в 

размер на 3490.25 лв. да бъде приспадната от предвидената сума за втория етап. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДМ09/3 от 2016 г. на тема: „Нови електродни 

материали за микробиологични горивни елементи“ с ръководител – ас. д-р Елица 

Йорданова Чорбаджийска, Югозападен университет „Неофит Рилски” - 

Благоевград.  

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0.38 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 999.62 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: общо 3 студенти 

Брой научни публикации (общо): 1 + 1 в подготовка за публикуване 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 
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1. Изпълнение на работната програма: Проектът е постигнал основната част от 

научните резултати, планирани в работната му програма. Процентът на изпълнение е 

100% според единия рецензент и между 85 и 95 % според другия. Представените в 

научния отчет резултати свидетелстват, че научният екип на проекта се е справил 

успешно с повечето от планираните задачи, както и с популяризирането на резултатите, 

получени при изпълнението на проекта, доказателство за което са отчетените участия в 7 

научни форума, два от които с много висок престиж в научно направление 

Електрохимия (двете конференции, организирани от ISE – международното 

електрохимично общество). Резултатите са публикувани в една статия, отпечатана в 

списание с импакт-ранг – Bulgarian Chemical Communications с изразена благодарност 

към ФНИ (отговаряща на изискванията по чл. 70). Подготвена е за печат още една 

публикация в списание Electrochimica Acta. 

Проведено е и едно обучение на членовете на научния колектив, което е 

допринесло за повишаване на тяхната квалификация. 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Планираните средства са 

изразходвани според финансовия план, включително и след преразпределението им, за 

което е спазено изискването промените да не надвишават 15% от преките допустими 

разходи и са отчетени коректно.  

3. Заключение: Въз основа на мнението на рецензентите  и  на изпълнението на 

планираните  в работната програма  задачи, публикационна активност, отчетност на 

разходите, работна програма и финансов план за следващия етап, моето предложение за 

оценка на изпълнението на окончателния етап на проект ДМ 09/3 е „Добър“. 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДМ09/3 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/72, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 999.62 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 0.38 лв. да бъде възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“. 

4. Договор ДМ09/3 от 2016 г. да бъде приключен като успешно реализиран проект и се 

подпише приемо-предавателен протокол. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДМ09/3 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/72, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 999.62 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 0.38 лв. да бъде възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“. 

4. Договор ДМ09/3 от 2016 г. да бъде приключен като успешно реализиран 

проект и се подпише приемо-предавателен протокол. 
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1.4. Доклад с вх. № 94ПП/6 от 17.06.2020 г. от проф. Пламен Петков председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Физически науки относно отчети и 

доклади от ръководители: 

 

1.4.1. Доклад с вх. № ФНИ-454 от 22.04.2020 г. от д-р Стоян Мишев, ръководител 

на договор КП-06-Н38/12 от  2019 г. на тема: „Астрофизични ограничения 

върху уравнението на състоянието на неутронната материя и ефекти, дължащи 

се на съвременни реалистични ядрени потенциали, включващи многонуклонни 

взаимодействия“, Нов български университет. 

Относно: промяна в научния колектив на договор КП-06-Н38/12 от 2019 г. 

Обосновка: Научният колектив напуска студента на НБУ - Божидар Василев 

Карааргиров, а към колектива се присъединява Маргарита Савова Савова - също студент 

на НБУ. Божидар Карааргиров няма статут на студент от началото на месец март 2020 г. 

Маргарита Савова провежда изследване, в което тя прилага методи на машинно 

обучение за решаване на многочастичния проблем в квантовата механика. Това 

изследвание се вписва в тематиката на проекта КП-06-ПН-38/12. 

Поради кризисната ситуация в страната част от нужните подписи са положени върху 

декларации, удостоверяващи съгласие за промяната. Декларациите са изпратени по 

електронен път. 

Приложения:  
- съгласие или утвърждаване на исканата промяна от Ректора на Нов български 

университет; 

-  съгласие за напускане на научния колектив на г-н Божидар Карааргиров; 

-  съгласие на г-ца Маргарита Савова за участие в проект КП-06-ПН-38/12 като член 

на научния колектив; 

- съгласия на членовете колектива с докторска степен за промяната; 

-  обновен списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК:   
Приема напускането на студента Божидар Василев Карааргиров, и включването към 

колектива на договор КП-06-Н38/12 от  2019 г. на  Маргарита Савова Савова. 
 

Решение на ИС: 
Приема напускането на студента Божидар Василев Карааргиров, и включването 

към колектива на договор КП-06-Н38/12 от  2019 г. на Маргарита Савова 

Савова. 

 

1.4.2. Доклад с вх. № 100105/5 от 12.06.2020 г. от проф. дфн Диана Петрова 

Кюркчиева, ръководител на договор ДН08/20 от 2016 г. на тема: „Първи 

научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на 

Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на 

националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“, Шуменски 

университет "Епископ Константин Преславски". 

Относно: смяна на ръководител по Договор ДН 08/20 от 2016 г.  

Обосновка: Поради претърпяна животоспасяваща операция през месец март и 

продължило повече от три месеца възтановяване, което продължава и до момента, не 
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съм в състояние да продължа да изпълнявам задълженията си на ръководител на проект 

ДН-08-20/2016г. 

Предлагам в тази ми функция да ме замести моят колега проф. д-р Драгомир Вълчев 

Марчев от катедрата по „Физика и астрономия“ на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“. Колегата е член на екипа на проекта и е един от основателите 

на Астрономическата Обсерватория на Шуменския университет. 

Нямам никакво съмнение, че под негово ръководство проектът ще бъде завършен и 

отчетен в срок. Всички членовете на екипа на проекта са съгласни с моето предложение. 

Приложения:  
- заявление за напускане проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева 

- заявление от проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев и автобиографии 

- съгласие от членовете на колектива 

- съгласие от ректора на университета 

Решение на ПНЕК:   

Приема смяната на досегашния ръководител - проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева с 

проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев на договор ДН 08/20 от 2016 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 
Приема смяната на досегашния ръководител - проф. дфн Диана Петрова 

Кюркчиева с проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев на договор ДН 08/20 от 2016 г., 

като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.4.3. Доклад с вх. № 0907/58 от 10.06.2020 г. от доц. д-р Татяна Куцарова, 

ръководител на договор ДН08/4  от  2016 г. на тема: „Нови функционални 

магнито- електрични структури на базата на ферити“, Институт по електроника- 

БАН. 

Относно: преразпределение на средства по договор ДН 08/4 от 2016 г.  

Обосновка: Поради създалата се обстановка с пандемията от COVID-19 беше отменено 

или отложено за следващата година провеждането на международни конференции. Това 

доведе до невъзможността предвидените средства за тези дейности по т.2 "Разходи за 

командировки" от финансовия план да не могат да бъдат използвани в периода до 

приключване на договора. Предвидените средства за тези дейности са на стойност 8 

491.82 лв., от които 1 491.82 лв. за БО и 7 000.00 лв. за ПО. 

Бихме искали да ни бъде разрешено тези средства – 8 491.82 лв. от т.2 "Разходи за 

командировки", да бъдат прехвърлени към т. 5 "Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта" на финансовия 

план на договора, съответно – 1 491.82 лв. за БО и 7 000 00 лв. за ПО. 

  По т. 3 "Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, 

включително апаратура (до 10% от преките допустими разходи)" остават 

неизразходвани средства в размер на 412.03 лв., съответно 28.73 лв. за БО и 383.30 лв. за 

ПО, което е свързано с промяна на предвидените цени на ДМА след подписване на 

договора. Бихме желали да ни бъде разрешено тези средства да бъдат прехвърлени по т.5 

"Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта" на финансовия план, съответно 28.73 лв. за БО и 383.30 лв. за 

ПО. 
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На базата на изложеното до тук като ръководител на договор ДН08/4 Ви моля, да ни 

бъде разрешено средствата в размер на 8 903.85 лв., които представляват съответно 8 

491.82 лв. по т.2 "Разходи за командировки" и 412.03 лв. по т. 3 "Разходи за дълготрайни 

материални и нематериални активи, включително апаратура" от финансовия план да 

бъдат прехвърлени в т.5 "Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта". Партньорската организация - 

Институт по обща и неорганична химия, Българска академия на науките, предвижда 

нейната част от прехвърлените средства от т.2 и т.З в т.5 да бъдат използвани за 

закупуване на рентгенова тръба за дифрактометър D8 Advance, за което е приложен 

доклад от проф. Д. Ковачева - координатор за колектива на ИОНХ-БАН. 

Бих искала да Ви информирам, че с предаването на отчета за първия етап по 

договора с Доклад-уведомление с вх. № 0907/159 от 13.08.2018г. съм поискала 

прехвърляне на неизразходваните средства от първия етап в размер на 8 329.43 лв. във 

втория етап на договора. С Доклад-уведомление вх.№ 0907/160 от 13.08.2018 г. съм Ви 

информирала за преразпределение на неизразходваните средства през първия етап в 

размер на 2 000,00лв. 

Исканите за прехвърляне средства в този Доклад заедно с тези от Доклада- 

уведомление с вх.№ 0907/160 от 13.08.2018г. надвишават 15% от общия размер на 

допустимите преки разходи за втория етап, но не надвишават 25% (чл. 72, ал.З). 

Предложените промени не нарушават ограниченията върху изразходване на 

финансовите средства посочени в Договора и Насоките за кандидатстване в конкурса. 

Приложения:  
1.Финансов план за Етап 2 на ДН08/4 към 09.06.2020г. 

2.Доклад от проф. Д. Ковачева - координатор за колектива на ИОНХ-БАН 

3. Доклада е съгласувам с директора на Института по електроника. 

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, като бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 
Приема преразпределението на средства по договор ДН 08/4 от 2016 г., като бъде 

сключено допълнително споразумение, тъй като общата сума за прехвърляне е 

16.1% от преките допустими разходи за етапа. Обръща внимание на 

ръководителя, че средствата по перо "Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта" на финансовия 

план, могат да се използват само за предвидените в това перо типове разходи, но 

не и такива, водещи до признаване на актив. 

 

1.4.4. Доклад с вх. № 100101/43 от 24.04.2020 г. от проф. дфзн Георги Райновски, 

ръководител на договор ДН08/23  от  2016 г. на тема: „Изследване на ниско 

енергетични M1 колективни възбуждания в нестабилни атомни ядра“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Относно: Удължаване на срока с още 5 месеца за изпълнение на Договор ДН08/23 от 

2016 г. до 31.12.2020 г. /предходно удължение от 3 месеца/. 
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Обосновка: съгласно Чл. 3(3) на договора вторият етап трябваше да приключи на 

06.05.2020 г. Като част от научната програма договора бяха планирани и одобрени 

експерименти в румънския Национален Института по Ядрена Физика „Хория Хубеи“ 

(Мъгурале, Румъния) и в Института по Ядрена Физика на Университета Кьолн (Кьолн, 

Германия), които са бяха насрочени за периода май-юли, 2020 г. В тази връзка с доклад 

№ 100101/21 от 07.02.2020 г. поисках удължаване на договора до 31.07.2020 г. Искането 

беше прието от ПНЕК по Физически наука и Науки за земята и е протокол на ПНЕК 

1/24.02.2020 г. крайния срок на договора беше определен на 31.07.2020 г. Въведените 

през месец март карантини мероприятия за ограничаване на разпространението на 

COVID-19 в страните от ЕС доведоха до отмяна на международните пътувания, 

затваряне на лаборатории и временно спиране на планираните експерименти. Може да 

се очаква, че при благоприятно развитие на епидемиологичната ситуация, одобрените 

експерименти ще се проведат през последното тримесечие на 2020 г. 

Обръщам внимание, че данните от предвидените експерименти са предвидени да 

бъдат използвани в дисертации на студентите от научния колектив на договора. Тази 

промяна не изисква допълнително финансиране или промяна в първоначалния финансов 

план. 

Решение на ПНЕК:   

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението. След промяната, договор ДН08/23 от 2016 г. се удължава с 5 месеца до 

31.12.2020 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 
Приема удължаване на срока с още 5 месеца за изпълнение на договор ДН08/23 

от 2016 г. до 31.12.2020 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

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

изпълнението на договор ДН18/7 от 2017 г. на тема: „Експериментално и 

теоретично изследване на свръхбърза динамика на процеси, индуцирани при 

субпикосекундна лазерна нанообработка на полупроводници с широка забранена 

зона“ с ръководител - доц. д-р Тодор Стефанов Петров, Институт по физика на 

твърдото тяло - БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 70 % 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9 314.59 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 685.41 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 2 

Представена е обосновка за неизразходваните средства от ръководителя. 

На заседанието на ПНЕК точка 1.4.5. е обсъдена в отсъствието на доц. д-р Тодор 

Петров, член на ПНЕК по физически науки. 
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1. Изпълнение на работната програма: Работната програма е изпълнена на 70 %. През 

отчетния период са публикувани 2 статии в списания, с импакт фактор и 1 в списание 

без импакт фактор, с автор участник от партньорска организация, като резултатите са от 

предходни за проекта изследвания. По РП1, с продължителност през първите 18 месеца, 

според приложената в отчета Таблица 1 няма посочена информация за извършените 

дейности, отсъстват посочени публикации. Дейностите по РП2 са изпълнени в по-

голямата си част като изпълнението на дейностите в РП2 е в задоволително съответствие 

с планираните. По останалите дейности изпълнението на работната програма също е 

задоволително.  

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Срокът на отчетения Първи етап 

на проекта е удължен с 6 месеца без изменение на утвърдения бюджет. В писмо от 

ръководителя на проекта до Изпълнителния съвет на ФНИ е поискано прехвърлянето на 

средствата от перо „Командировки” на I етап в това на II етап поради възникнали 

обективни трудности. Констатациите в одиторския доклад показват, че финансовите 

разходи, от изпълнението на Работната програма, отговарят на условията за 

допустимост, икономични са, доказани със съответните оригинални документ и са 

заложени в бюджета. Представеният финансов отчет на базовата и партньорските 

организации е пълен и точен. Неизразходваните средства са допустими и са пренасочени 

към изпълнението на II етап, непризнати разходи липсват, няма декларирани приходи за 

периода. 

3. Заключение: Като отчитам забележките на двамата експерти и запознавайки се с 

материалите по представения отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по „Физически 

науки“ да приемат отчета на проект  ДН 18/7 от 10.12.2017 г. със „задоволителна“ 

оценка.  

Решение на ПНЕК: 

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

„Задоволителна“ на научната част по договор ДН18/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ЮЮ/2, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 685.41 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/7 от 2017 г. в размер на 

42 000 лв. (по коефициент 0.7 или 60 000 лв. х 0.7 = 42 000 лв.), като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 314.59 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Задоволителна“ 

на научната част по договор ДН18/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ЮЮ/2, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 685.41 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. В съответствие с оценката, приема финансиране на втория етап на договор 

ДН18/7 от 2017 г. в  размер на 42 000 лв. (по коефициент 0.7 или 60 000 лв. х 

0.7 = 42 000 лв.), като бъде сключено допълнително споразумение. 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 9 314.59 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН18/14 от 2017 г. на тема: „Композитни и адиабатни 

методи за контрол в квантовите и оптичните технологии“ с ръководител -  Доц. д-р 

Емилия Димова, Институт по физика на твърдото тяло „Академик Георги 

Наджаков“- БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора:    120 000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 4 405.37 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 594.63 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 6  

Брой научни публикации (общо): 8  

 От тях с импакт фактор: 6  

 От тях с импакт ранг: 2  
1. Изпълнение на работната програма: Работната програма е изпълнена на 100 %. 

Постигнатите резултати, от изпълнението на работната програма за Първия етап на 

проекта, напълно отговарят на очакваните резултати, предвидени за съответните 

работни пакети, голяма част от тях са представени в 8 публикации в списания с импакт 

фактор/ранг и на конференции с 12 устни и 4 постерни доклада. Проведените 

изследвания и направените разработки по дейностите на РП3 показват много добри 

резултати, публикувани са в 5 статии в списания с импакт фактор и надхвърлят 

заложените очаквания и по трите дейности, за етапа.  

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Финансовият отчет е проверен за 

допустимост на разходваните средства от регистриран одитор в съответствие с чл.85, ал. 

1 от ПФНИ. Не са установени недопустими разходи. Извършените разходи, отчетени 

през първия етап от изпълнението на договора са достоверни, точни и допустими.  

3. Заключение: Като отчитам забележките на двамата експерти и запознавайки се с 

материалите по представения отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по „Физически 

науки“ да приемат отчета на проект  ДН 18/14 от 2017 г. със „много добър“ оценка.  

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор ДН18/14 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/108, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 55 594.63 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/14 от 2017 г. в размер 

на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 405.37 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
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Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН18/14 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/108, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 55 594.63 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН18/14 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 405.37 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН18/3 от 2017 г. на тема: „Алгебрични методи в 

квантовата теория на полето и квантовата информатика“ с ръководител - доц. дфн  

Людмил Кирилов Хаджииванов, Институт за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика- БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 99% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 12 751.93 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 47 248.07 лв. 

Брой докторанти в проекта: - 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 9 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 5 

Представена е обосновка за неизразходваните средства от ръководителя. 

1. Изпълнение на работната програма: Работната програма е изпълнена на 99 %. 

Резултатите от проекта са публикувани в 9 статии, 1 от които са в престижни 

международни списания с импакт фактор и 5 статии в списания с импакт ранг и такива в 

свободно достъпното електронно издание arxiv.org. Те са докладвани на 4 международни 

мероприятия. Във всички тези материали се упоменава, че резултатите са постигнати 

благодарение на финансиране от ФНИ. 

Други важни резултати от изпълнението на проекта са свързани с повишаване на 

капацитета и кариерното развитие на членовете на колектива, особено на младите 

участници, от една страна и засилването на международните сътрудничества от друга. 

Анализът на получените резултати и публикуваните научни трудове, показва, че 

изпълнението на проект е успешно, въпреки че незначителна част от задачите не са 

изпълнени. 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Финансовият отчет е проверен за 

допустимост на разходваните средства от регистриран одитор в съответствие с чл. 85, 

ал. 1 от ПФНИ. Не са установени недопустими разходи. Извършените разходи, отчетени 

през първия етап от изпълнението на договора са достоверни, точни и допустими.  
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3. Заключение: Като отчитам забележките на двамата експерти и запознавайки се с 

материалите по представения отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по „Физически 

науки“ да приемат отчета на проект  ДН 18/3 от 2017 г. с оценка „много добър“.  

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН18/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ЮЮ/1, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 47 248.07 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/3 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 12 751.93 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап, като бъде сключено допълнително споразумение, тъй като 

надхвърля 15 %. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН18/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ЮЮ/1, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 47 248.07 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН18/3 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 12 751.93 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, като бъде сключено допълнително споразумение, 

тъй като надхвърля 15 %. 

 

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

изпълнението на договор ДН18/17 от 2017 г. на тема: „Нови детектори за гама 

астрономия – (NDeGRA)“ с ръководител - доц. д-р Стефан Пешев Лалковски, 

Софийски университет  „Св. Климент Охридски”. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120000 лв. лв. 

Преведени средства: 60000 лв. 

Неизразходвани средства: 1 316.51 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.62 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 58682.87 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: 3  

 От тях с импакт ранг: 3 
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1. Изпълнение на работната програма: Работната програма е изпълнена на 100 %.  

Резултатите, получени при изпълнение на дейностите през първия етап са представени 

на две конференции - 27-ма международна научна конференция “Електронна техника ЕТ 

2018” (13-15 септември 2018, Созопол, България), 21st International Workshop on 

Radiation Imaging Detectors (7-12 July 2019, Crete, Greece) и на годишната среща NuStAR 

в GSI (Германия), където е обсъдено развитието на технологиите за новите детекторни 

системи за FAIR. Един от членовете на научния колектив е участвал в научен 

експеримент IFIN-HH, ръководен от групата по Ядрена физика на университета в 

Брайтън (Великобритания) и в La Rábida 2018 International Scientific Meeting on Nuclear 

Physics в La Rábida, Spain.  

Данни за проведените експерименти и получените резултати са публикувани в 6 

публикации, една от които е в Journal of Instrumentation (квартил: Q1 за 2018, ИФ: 1.366, 

h-index: 65, SJR: 1.37), Journal of High Energy Astrophysics (квартил: Q1 за 2018, ИФ: 

1.563, h-index: 11, SJR: 1.37), European Journal of Medical Physics (квартил: Q1 за 2019, 

ИФ: 2.532, SJR: 1.057, аbstracts from the 37th workshop organized by the BSBPE - The 

Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering), Springer Proceedings in Physics 

(ИФ: 0.3, h-index: 15, SJR: 0.14), Bulgarian Journal of Physics (рецензирано издание, 

разпознато от Европейското физическо дружество и одобрено от Европейската комисия) 

и в Proc. XXVII International Scientific Conference Electronics – ET 2018.  

Дейностите по проект NDeGRA са представени публично чрез уеб сайт 

(nsg.phys.uni-sofia.bg); в седмицата на бенефициентите на ФНИ (2019 г.); на Софийския 

фестивал на науката (2019 г.) и във BBC Знание (2018 г.) - нов български принос в гама-

астрономията. Проектът е отразен и в доклад, изнесен на 6th Unisec-Global Meeting (2018 

г., Страсбург, Франция). Изнесени са презентации и постери и са проведени беседи по 

време на дните на отворените врати на ФзФ (2018 и 2019 г.) 

Проектът NDeGRA е позволил на научния колектив да поддържа контакти в 

рамките на 3 колаборации (e-ASTROGAM, свързана с дизайн и разработване на 

следващото поколение гама телескоп, който ще са с обхват в мевовия и гевовия 

диапазон.; NuStAR (Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions/FAIR) – с основна цел 

проектиране и изграждане на детекторни системи за бъдещата ускорителна лаборатория 

FAIR; PADME (Positron Annihilation into Dark Matter Experiment) – с цел детектиране на 

тъмни фотони, получени при анихилация или разпад на частици тъмна материя. 

Резултатите от изпълнението на проекта са допринесли значително за участие на 

научния колектив в разработването на Националната научна програма “Космос”, 

чиято цел е да затвърди и развие позициите на България в международен план и да 

спомогне за изграждане на национални и международни мрежи.  

Всички представени публикации са в съответствие с изискването на чл. 70 от 

Правилника на ФНИ – отбелязано е, че съответните резултати са постигнати по проект, 

финансиран от Фонда като е посочен и номера на договора. 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Финансовият отчет е проверен за 

допустимост на разходваните средства от регистриран одитор в съответствие с чл. 85, 

ал. 1 от ПФНИ. Не са установени недопустими разходи. Извършените разходи, отчетени 

през първия етап от изпълнението на договора са достоверни, точни и допустими.  

3. Заключение: Като отчитам забележките на двамата експерти и запознавайки се с 

материалите по представения отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по „Физически 

науки“ да приемат отчета на проект ДН 18/17 от 2017 г. с оценка „много добър“.  
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Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН18/17 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94КК/14, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 58 682.87 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.62 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/17 от 2017 г. в размер 

на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение и бъдат приспаднати 

непризнатите разходи в размер на 0.62 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 1 316.51 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН18/17 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94КК/14, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 58 682.87 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.62 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН18/17 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение и бъдат приспаднати 

непризнатите разходи в размер на 0,62 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 1 316.51 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН18/6 от 2017 г. на тема: „Получаване и 

характеризиране на слоеве от AlN за прибори на основата на повърхностно 

акустична вълна“ с ръководител -  Доц. д-р Милена Георгиева Бешкова, Институт 

по Електроника-БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000.00 лв.  

Неизразходвани средства: 7 965.78 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 034.22лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо): 4  

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг: 3  

 

1. Изпълнение на работната програма: 
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Обобщената оценка за изпълнението на първия етап на проекта, формулирана в 

съответствие с чл. 82 от Правилника на ФНИ, е „добра“. Работната програма за първия 

етап е изпълнена над 80% от предвидения обем по мнение и на двамата рецензенти. 

В резултат на изпълнението на първия етап са публикувани в общо 4 статии в 

международни списания, като 1 от тях e с импакт фактор в международното издателство 

Elsevier и 3 статии в пълен текст от международна конференция VEIT в Proceedings 

Journal of Physics: Conference Series със SJR. Част от резултатите са представени на две 

престижни международни конференции. 

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Финансовият отчет е проверен за 

допустимост на разходваните средства от регистриран одитор в съответствие с чл. 85, 

ал. 1 от ПФНИ. Не са установени недопустими разходи. Извършените разходи, отчетени 

през първия етап от изпълнението на договора са достоверни, точни и допустими. 

Неизразходваните средства са в размер на 7 965.78 лв. и не изискват прехвърляне във 

втория етап с допълнително споразумение. 

3. Заключение: Като отчитам забележките на двамата експерти и запознавайки се с 

материалите по представения отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по „Физически 

науки“ да приемат отчета на проект  ДН 18/6 от 2017 г. със „добра“ оценка.  

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН18/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ЮЮ/27, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 034.22 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/6  от 2017 г. в размер на 

60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 965.78 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН18/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ЮЮ/27, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 034.22 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН18/6 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 965.78 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

от изпълнението на договор ДН18/10 от 2017 г. на тема: „Избрани активни 

галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн“ 

с ръководител - доц. д-р Евгени Петев Овчаров, Софийски университет  „Св. 

Климент Охридски” 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95 %. 

Първоначална обща сума на договора: 118 600 лв. 

Преведени средства: 59 300 лв.  

Неизразходвани средства: 2 395.48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56904.52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта:  7 

Брой научни публикации (общо): 19 

 От тях с импакт фактор: 7 

Плюс 7 доклада и постери на конференции 

  

1. Изпълнение на работната програма: 
Обобщената оценка за изпълнението на първия етап на проекта, формулирана в 

съответствие с чл. 82 от Правилника на ФНИ, е „добра“. Работната програма за първия 

етап е изпълнена над 95% от предвидения обем по мнение и на двамата рецензенти. 

В резултат на изпълнението на първия етап са публикувани в общо 19 статии в 

международни списания, като 7 от тях e с импакт фактор. Има публикувани 5 статии, 

две от които е докладвана на международна конференция, и една   в Българския 

астрономически журнал – с импакт фактор.   

2. Коректност при съставяне на финансовия отчет: Финансовият отчет е проверен за 

допустимост на разходваните средства от регистриран одитор в съответствие с чл. 85, 

ал. 1 от ПФНИ. Не са установени недопустими разходи. Извършените разходи, отчетени 

през първия етап от изпълнението на договора са достоверни, точни и допустими.  

3. Заключение: Като отчитам забележките на двамата експерти и запознавайки се с 

материалите по представения отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по „Физически 

науки“ да приемат отчета на проект ДН 18/17 от 2017 г. с оценка „много добър“.  

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН18/10 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/101, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 904.52 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН18/10  от 2017 г. в размер на 

59 300 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 395.48 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН18/10 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/101, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 904.52 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0 лв. 
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3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН18/10 от 2017 г. в размер на 

59 300 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 395.48 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
 

1.4.11.Доклад с вх. № 94ЕЕ/11 от 10.04.2020 г., допълнение към доклад с вх. № 94ЕЕ/12 от 

30.04.2020 г. и Заявление с вх. № 0902/14 от 02.06.2020 г. от чл. кор. проф. дфн Емил 

Нисимов, ръководител на договор ДН18/1  от  2017 г.  на тема: „Симетрии на 

фундаменталните закони на Природата“, Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена 

Енергетика-БАН. 

Относно: смяна на досегашния ръководител на Договор ДН 18/1  

Обосновка: Поради пенсионирането ми вече не съм в трудови правоотношения с ИЯИЯЕ-БАН, 

базова организация на Договор ДН 18/1 от 10.12.2017 г. с ФНИ. 

Следвайки чл. 74, ал.(1) и ал.(2) от Правилника на ФНИ ръководителят на базовата организация, 

ръководителят на партньорската организация и членовете на научния колектив, притежаващи 

образователната и научна степен „доктор“ на Договор ДН 18/1 обсъдихме създалата се ситуация 

и взехме следното решение: 

Предлагаме доц. дфзн Недялка Стоилова, член на колектива на Договор ДН 18/1 и 

удовлетворяваща необходимите изисквания да бъде утвърдена за нов ръководител. 

Приложения:  
- заявление за напускане от чл. кор. проф. дфн Емил Нисимов  

- заявление от доц. дфзн Недялка Стоилова и автобиографии 

- писмо –съгласие от доц. Л. Георгиев, директор на ИЯИЯЕ-БАН 

- съгласие от членовете на колектива 

- актуализиран списък на колектива 

Решение на ПНЕК:   

Приема  смяната на досегашния ръководител чл. кор. проф. дфн Емил Нисимов с доц. дфзн 

Недялка Стоилова по договор ДН 18/1 от 10.12.2017 г., като е спазено изискването по чл. 46, ал. 

3 от ПФНИ и  бъде сключено допълнително споразумение.  

 

Решение на ИС: 

Приема  смяната на досегашния ръководител чл. кор. проф. дфн Емил Нисимов с 

доц. дфзн Недялка Стоилова по договор ДН 18/1 от 10.12.2017 г. и  бъде 

сключено допълнително споразумение. 

 

По т. 2 от дневния ред - Обсъждане на въпроси по двустранно и международно 

сътрудничество. 

 

2.1. Доклад с Вх. № 94ЦЦ/4 от 09.06.2020 г. от проф. д.с.н. Цветан Давидков, Зам.-

председател на Временната научно-експертна комисия по Процедура за 

финансова подкрепа на международни научни форуми в Република България и 

Програма COST, относно разгледани проектни предложения:  
 

С Протокол 17 от 24.04.2020 г., ИС на ФНИ взе решение да се отложи 

разглеждането на постъпилите проектни предложения, в частта за международни 

научни форуми, като се възложи на секретаря на ВНЕК да изиска допълнителна 

информация от ръководителите, дали се предвижда промяна във времето, мястото и 

начина на провеждане на научните форуми.  

Въз основа на това решение, приложено Ви предоставяме информацията: 
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I. Разглеждане на проектни предложения по Процедура за финансова подкрепа 

на международни научни форуми в Република България 

 

2.1.1.  Проектно предложение: ФНИ-101 от 22.01.2020 

Наименование на конференцията: Seventh International Conference on New 

Trends of Differential Equations in Sciences NTADES-20 

Дати на провеждане: 01 – 04/09/2020 г. 

 Място на провеждане:  Дом на учените „Фредерик Жулио Кюри“, Св.св.  

Константин и Елена 

Ръководител: Проф. дмн Анжела Славова  

Базова организация: Институт по Математика и Информатика - БАН 

Искана сума: 8 900 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 8900 лв. за проектно 

предложение ФНИ-101 от 22.01.2020, с ръководител проф. дмн Анжела Славова. 
 

Решение на ИС:  
Приема да се осигури съфинансиране от 8900 лв. за проектно предложение 

ФНИ-101 от 22.01.2020 г., с ръководител проф. дмн Анжела Славова. 

 

2.1.2. Проектно предложение: ФНИ-139 от 31.01.2020 

Наименование на конференцията: Application of Mathematics in Technical and 

Natural Sciences 

Дати на провеждане: 24 – 29/06/2020 г. 

 Място на провеждане: Конгресен център Албена 

Ръководител: Д-р Стоян Мишев  

Базова организация: НБУ 

Искана сума: 8 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 8000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-139 от 31.01.2020, с ръководител д-р Стоян Мишев. 
 

Решение на ИС:  
Приема да се осигури съфинансиране от 8000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-139 от 31.01.2020 г., с ръководител д-р Стоян Мишев. 

 

2.1.3. Проектно предложение: ФНИ-149 от 07.02.2020 

Наименование на конференцията: MIMA 2020 – Materials, Imaging Methods and 

Applications 

Нови дати на провеждане: 19 – 23/07/2021 
 Място на провеждане: Гранд Хотел Банско 

Ръководител: Проф. д-р Цветанка Бабева 

Базова организация: Институт по оптически материали и технологии, БАН 
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Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-149 от 07.02.2020, с ръководител проф. д-р Цветанка Бабева. 
 

Решение на ИС:  
Отлага вземането на решение, тъй като конференцията се планира да бъде 

проведена през 2021 г.  

 

 

2.2. Писмо с вх. № ФНИ-733 от 03.06.2020 г. от г-н Светослав Миланов – Аташе по 

университетското и научното сътрудничество, в което ни информира за развитието 

на двустранно френско-българско научно сътрудничество, в условията на кризата, 

предизвикана от COVID-19. Като се има предвид невъзможността за изпълнението 

на предвидения по договорите двустранен обмен през 2020 г., както и след 

проведени разговори с отговорните лица от френска страна, се предлага срока за 

изпълнението на финансираните договори по „Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Франция по програма „Рила“ да 

бъде удължен с една година.  
 

Решение на ИС:  
1. Приема срокът за изпълнението на финансираните договори по „Конкурс за 

проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – 

Франция по програма „Рила“ да бъде удължен с една година.  

2. Да се изпрати писмо до ръководителите на договорите за такова удължаване, 

което се изисква съгласно Правилника на ФНИ. 

 

 

2.3. Доклад от Управителя на Фонд „Научни изследвания“, проф. д.х.н. Георги 

Вайсилов, относно получен списък с 11 проектни предложения в „Конкурс за 

проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – 

изследователски проекти 2019“, които не са допуснати до втория етап на 

оценяването по конкурса в Китай и няма да бъдат оценявани от китайска страна. 
 

Решение на ИС:  
1. Приема проектните предложения в „Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 

2019“, които не са допуснати до втория етап на оценяването по конкурса в 

Китай и няма да бъдат оценявани от Китайска страна, да не се оценяват и от 

Българска страна. 

2. Ръководителите на проектните предложения да бъдат уведомени. 

 

 

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

3.1. Проф. Вайсилов представи доклад с вх. № 80/358 от 17.06.2020 от Милена 

Александрова, координатор по програми ERA-NET, относно определяне на 
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тематични направления във връзка с подготовката на конкурса по програма 

CONCERT-Japan през 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Определя следните тематични направления, които да бъдат изпратени като 

предпочитани от ФНИ за следващия конкурс по програма CONCERT-Japan: 

- Енергия – енергийна ефективност 

- Науки за живота – технологии за производство на храни и биомаса. 

 

 

3.2. Доклад с вх. № 80/357 от 17.06.2020 г.от проф. дхн  Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“, относно извършване на проверка за 

административно съответствие и допустимост на проектни предложения подадени за 

участие в конкурс по програма М-ERA.NET. 
 

Решение на ИС: 

Въз основа на изложеното и в съответствие с Националните изисквания и 

условия за допустимост Изпълнителния съвет решава проверката за 

административно съответствие и допустимост на проектни предложения с 

участие на български научни колективи подадени за участие в конкурса по 

програма М-ERA.NET, да бъде извършена от ВНЕК по Двустранно 

сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“. 

 

 

3.3. Проф. Вайсилов представи доклад с вх. № 80/359 от 17.06.2020 от Милена 

Александрова, координатор по програми ERA-NET, относно включване на 

български научен колектив като партньор по проект с акроним SAI – “Social 

Explainable Artificial Intelligence” във втората фаза от конкурса по програма CHIST 

ERA. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде допуснат българският колектив от СУ „Св. Климент 

Охридски“, с ръководител проф. д-р Силвия Христова Илиева да се включи 

във втората фаза на конкурса по програма CHIST ERA, като партньор по 

проект SAI – “Social Explainable Artificial Intelligence” и да бъде направена 

административна проверка от ВНЕК, преди да бъде потвърдена 

допустимостта на българския научен колектив. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Разни. 

4.1. Доклад с вх. № ФНИ-921 от 17.06.2020 г.от Зам.-министър на образованието и 

науката Карина Ангелиева относно национално съфинансиране на български 

бенефициенти във връзка с участието на България EuroHPC 
 

Решение на ИС: 

Дава съгласие ФНИ да се включи като финансираща организация от страна 

на Република България в EuroHPC.  
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4.2. Доклад с вх. № ФНИ-606 от 19.05.2020 г.от Владислав Горанов-министър на 

финансите относно съгласуване на проекти на документи за кандидатстване по 

конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

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

 

Решение на ИС: 

           Приема за сведение 

 

 

 

Секретар: ( п )     Председател: ( п ) 
 

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

 

 

 

Членове на ИС: 

 

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

 

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

 

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

 

4. Проф. дфн Иван Узунов:……………………………. 

 

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

 

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

 

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

 

8. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова:………………………………… 

 

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


