
 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 53/21.05.2021 г.  1 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 53/21.05.2021 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 21.05.2021 г. се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на 

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) по SKYPE. 

 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател 

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

3. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

4. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева 

5. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

7. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

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

9. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова 

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

11. Д-р Милена Петкова Дамянова 

 

Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева  

 

Секретари:  

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

Ивета Цонева 

 

 Отсъстващи: 

 Няма 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

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

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

 

1. Определяне на състав на ВНЕК по КОСТ и конференции. 

2. Доклад на ВНЕК по двустранно сътрудничество. 

3. Приемане на документи и обявяване на конкурс по научна периодика 2022. 

4. Отчети на ПНЕК. 

5. Обсъждане на предложения за промени в Правилника на ФНИ. 

6. Въпроси, свързани с доклада на АДФИ. 

7. Доклади на управителя. 
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8. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред – Определяне състава на ВНЕК по КОСТ и конференции. 

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

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

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

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

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

експертните комисии. 
 

Решение на ИС: 

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

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

Временната научно-експертна комисия по Процедура за подкрепа на 

международни научни форуми, провеждани в Република България и Процедура 

за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български 

колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в 

областта на научните изследвания и технологии COST: 

1. Проф. д-р Росица Димитрова Николова – СУ “Св. Климент Охридски” 

2. Проф. д-р Елена Иванова Георгиева – Институт по физиология на 

растенията и генетика, БАН 

3. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – ПУ “Паисий Хилендарски” 

4. Проф. дн Наталия Андреева Килифарска-Недялкова – Институт за 

изучаване на климата, атмосферата и водите, БАН 

5. Доц. д-р Светла Богданова Бонева – УНСС-София 

Резерви: Доц. д-р Ивайло Недялков Цветков – Институт за гората, БАН; 

Доц. д-р  Стаменка Славейкова Митова – ЮЗУ “Неофит Рилски”, 

Благоевград 

Секретар: Любомира Христова 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклад на ВНЕК по двустранно сътрудничество. 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-1500 от 10.05.2021 г . от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на ВНЕК по Двустранно сътрудничество – 2020, относно научно 

оценяване и класиране на проектни предложения по „Конкурс за финансиране 

на проекти по двустранно сътрудничество – България – Австрия – 2020 г.“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема резултатите от оценяването на проектните предложения в „Конкурс за 

проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Австрия – 

2020 г.“ и списъка с оценките на проектните предложения от българска 

страна; 

2. Възлага на управителя на ФНИ да информира австрийската страна за 

решението на ИС по т. 1. Решение във връзка с финансирането на проектните 

предложения ще бъде взето след получаване на класирането от австрийска 

страна и решение на българо-австрийската комисия. 

 

По т. 3 от дневния ред – Приемане на документи и обявяване на конкурс по научна 

периодика 2022. 
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3.1. ИС се запозна с актуализираната Годишна оперативна програма на ФНИ за 

2021 г., утвърдена от Министъра на образованието и с документите за 

кандидатстване по „Конкурс Българска научна периодика –2022 г.“. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания, 

във връзка с чл. 13, т. 9 и чл. 37, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни 

изследвания“, Бюджета на Фонд „Научни  изследвания“ за 2021 г. и 

Годишната оперативна програма на ФНИ за 2021 г., утвърдена от 

Министъра на образованието и науката, Изпълнителният съвет взе 

решение за откриване на конкурс с наименование: „Конкурс Българска 

научна периодика –2022 г.“. 

2. Одобрява конкурсната документация за конкурса: покана към 

кандидатите за участие в конкурса, насоки и методика за оценка и 

класиране на проектите, образци на документите за кандидатстване.  

3. Указва на управителя в срок до 10.06.2021 г. да издаде заповед за 

откриване на конкурсна процедура, която следва да има съдържание, 

указано в чл. 37, ал. 2 от ПФНИ. 

4. Указва на управителя да публикува поканата и конкурсната документация 

съгласно посоченото в чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 2 от ПФНИ.  

 

По т. 4 от дневния ред – Отчети на ПНЕК. 

4.1. Отчет с вх. № ФНИ-1567 от 18.05.2021 г. от проф. Матилда Александрова относно 

дейността на ПНЕК по Обществени науки към Фонд “Научни изследвания” за 

периода април 2019 – март 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.2. Отчет с вх. № ФНИ-1024 от 31.03.2021 г. от проф. Милена Кирова относно 

дейността на ПНЕК по Хуманитарни науки към Фонд “Научни изследвания” за 

периода април 2019– март 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.3. Отчет с вх. № ФНИ-898 от 23.03.2021 г. от проф. Пламен Петков относно дейността 

на ПНЕК по Физически науки към Фонд “Научни изследвания” за периода април 

2019– март 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.4. Отчет с вх. № ФНИ-1222 от 14.04.2021 г. от проф. Росица Николова относно 

дейността на ПНЕК по Химически науки към Фонд “Научни изследвания” за 

периода април 2019 – март 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 
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4.5. Отчет с вх. № ФНИ-683 от 09.03.2021 г. от проф. Йордан Кортенски относно 

дейността на ПНЕК по Науки за Земята към Фонд “Научни изследвания” за 

периода април 2019 – март 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.6. Отчет с вх. № ФНИ-980 от 29.03.2021 г. от проф. Мариела Оджакова относно 

дейността на ПНЕК по Биологически науки към Фонд “Научни изследвания” за 

периода април 2019 – март 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.7. Отчет с вх. № ФНИ-931 от 25.03.2021 г. от проф. Дамянка Гетова-Спасова относно 

дейността на ПНЕК по Медицински науки към Фонд “Научни изследвания” за 

периода април 2019 – март 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.8. Отчет с вх. № ФНИ-1014 от 30.03.2021 г. от проф. Николай Манев относно 

дейността на ПНЕК по Математически науки и информатика към Фонд “Научни 

изследвания” за периода април 2019 – март 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.9. Отчет с вх. № ФНИ-1013 от 30.03.2021 г. от доц. Божин Божинов относно 

дейността на ПНЕК по Селскостопански науки към Фонд “Научни изследвания” за 

периода април 2019 – март 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.10. Отчет с вх. № ФНИ-1586 от 19.05.2021 г. от проф. Огнян Бумбаров относно 

дейността на ПНЕК по Технически науки към Фонд “Научни изследвания” за 

периода април 2019 – март 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.11. Отчет с вх. № ФНИ-805 от 18.03.2021 г. от проф. Веселка Желязкова относно 

дейността на ПНЕК по Двустранно сътрудничество към Фонд “Научни 

изследвания” за 2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

По т. 5 от дневния ред – Обсъждане на промени в Правилника на ФНИ. 
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5.1. ИС обсъди промени в текста на Правилника на Фонд “Научни изследвания”, които 

да бъдат подготвени в предложение за изменение и допълнение до Министъра на 

образованието и науката. 
 

Решение на ИС: 

Приема направените след обсъждане предложения за промени в текста на 

Правилника на Фонд “Научни изследвания”. Указва да бъде подготвено и 

изпратено предложение за изменение и допълнение на ПФНИ до Министъра на 

образованието и науката. 

 

По т. 6 от дневния ред – Въпроси, свързани с доклада на АДФИ. 

6.1. Доклад с вх. № 94ДД/11 от 29.04.2021 г. от Даниела Козовска – финансов експерт 

към ФНИ за предприети действия по доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 г. на 

АДФИ за извършена проверка на финансовото изпълнение на договори от 

конкурсна сесия 2014 г. 

Относно; Писмо е вх. №0902/15 от доц. д-р М. Сендова-Василева-ръководител по 

договор ДФНИ-Е02/5 от 2014 г. 

  

Договор ДФНИ Е02/5 от 2014 г.. базова организация ЦЛ СЕНЕИ-БАН. 

По този договор няма разходи за ДНМА и в писмото си потвърждават, че е извършена 

проверка по критериите на АДФИ и няма недопустими разходи. Разходите за 

амортизация па ДМА са отразени коректно във финансовия отчет на договора, подаден 

с вх. № 0902/7 от 14.02.2019 г. 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 144 000 лв. 

Преведени средства: 129 838,73 лв. 

Неизразходвани средства: 115,89 лв. 

Непризнати разходи от финансовпи одитор: 569,97 лв. 

Признати разходи от финансовпи одитор: 129 152,87 лв. коригирано 

Непризнати разходи /след корекции АДФИ/: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 685,86 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Да бъде възстановена на ФНИ (след корекцията) сума в размер на 685,86 лв., 

ако вече не е възстановена. 

2. След възстановяване на сумите посочените по-горе Договор ДФНИ Е02/5 от 

2014 г., за който е приет окончателния научен отчет, да бъде приключен с 

подписване на протокол за приключване. Научната оценка „много добър“ е 

приета с Протокол на ИС № 5 от 22.03.2019 г. 

 

6.2. Доклад с вх. № 94ДД/12 от 29.04.2021 г. от Даниела Козовска – финансов експерт 

към ФНИ за предприети действия по доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 г. на 

АДФИ за извършена проверка на финансовото изпълнение на договори от 

конкурсна сесия 2014 г. 

Относно: Писмо с вх. №0909/20 от доц. д-р Христо Попов - директор на НАИМ-БАН 

по договор ДФНИ-К02/6 от 2014 г. 

  

Договор ДФНИ К02/6 от 2014 г., базова организация НАИМ-БАН. 

По този договор разходите за амортизация на ДМА и ДНМА са отразени коректно във 

финансовия отчет на договора, подаден с вх. № 9400/19 от 05.03.2019 г. 
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Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 245 334 лв. 

Преведени средства: 245 267,57лв. 

Неизразходвани средства: 33 828,29 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 14 189,03 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 197 250,25 лв. 

Непризнати разходи /след корекции АДФИ/: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 48 017,32 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Да бъде възстановена на ФНИ (след корекцията) сума в размер на 48 017,32 

лв., ако вече не е възстановена. 

2. След възстановяване на сумите посочените по-горе Договор ДФНИ К02/6 от 

2014 г., за който е приет окончателния научен отчет, да бъде приключен с 

подписване на протокол за приключване. Научната оценка „много добър“ е 

приета с Протокол на ИС № 34 от 20.08.2020 г. 

 

6.3. Доклад с вх. № ФНИ-1606 от 21.05.2021 г. от Даниела Козовска – финансов експерт 

към ФНИ относно предприети действия по доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 г. 

на АДФИ за извършена проверка на финансовото изпълнение на договори от 

конкурсна сесия 2014 г. 

Договорите по финансираните от ФНИ проектни предложения по конкурса от 

2014г., които са потвърдили, че извършените разходи са отразени коректно и не са 

извършили разходи за ДМА и ДНМА са следните: 
  

- Договор ДФНИ Е02/11 от 12.12.2014 г.., базова организация СУ "Св. Климент 

Охридски 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума на договора: 214 400 лв. 

Преведени средства: 214 400 лв. 

Неизразходвани средства: 1 324,74 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 60,38 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 213 075,26 лв. 

 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1385,12 лв. 

Възстановена сума: 1385,12 лв. на 16.02.2021 г. 

 

 

- Договор ДФНИ Т02/1 от 12.12.2014 г.., базова организация Институт по 

полимери-БАН 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума на договора: 217 500 лв. 

Преведени средства: 207 712,50 лв. 

Неизразходвани средства: 214,76 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 5,79 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 207 491,95 лв. 

 

Сума за възстановяване на ФНИ: 220,55 лв. 

Възстановена сума: 220,55 лв. на 19.02.2021 г. 
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- Договор ДФНИ Т02/17 от 12.12.2014 г.., базова организация Институт по 

катализ-БАН 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума на договора: 174 750лв. 

Преведени средства: 174 750лв. 

Неизразходвани средства: 11 568,25лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 163 181,75 лв. 

 

Сума за възстановяване на ФНИ: 11 568,25лв. 

 

  

- Договор ДФНИ Б02/3 от 12.12.2014 г.., базова организация Медицински 

университет-София 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства: 225 000 лв. 

Неизразходвани средства: 10 715,42 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 180,47 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 214 284,58 лв. 

 

Сума за възстановяване на ФНИ: 10 895,89 лв. 

Възстановена сума: 10 895,89 лв. на 20.04.2021 г. 

 

- Договор ДФНИ Б02/6 от 12.12.2014 г.., базова организация Медицински 

университет-София 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства: 225 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9561,54лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 340,59 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 215438,46 лв. 

 

Сума за възстановяване на ФНИ: 9 902,13 лв. 

Възстановена сума: 9 902,13 лв. на 20.04.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

1. Да бъдат възстановени посочените по-горе суми за възстановяване (след 

корекцията), ако вече не са възстановени. 

2. След възстановяване на сумите за посочени по-горе договори, за които е приет 

окончателният научен отчет, да бъдат приключени с подписване на протокол 

за приключване. 

3. Решение за приключване на договорите, за които не е приет окончателен 

научен отчет, да бъде разгледано при приемане на научния отчет от ИС. 
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По т. 7 от дневния ред – Доклади на управителя. 

7.1. Доклад с вх. № ФНИ-1543 от 17.05.2021 г. от проф. Георги Вайсилов – управител 

на ФНИ във връзка със съдебни дела. 

Относно 1: Влязло в законна сила съдебно решение, постановено по т.д. № 3250/2017 г. 

по описа на Софийски градски съд, по силата на което е осъдена фирма „Център В.А.К. 

консулт“ ЕООД, ЕИК 201838243, да заплати на Фонд „Научни изследвания“ суми по 

главница и лихва, представляваща платено на отпаднало основание авансово плащане 

по Договор № ДФНИ-М01/17 от 30.11.2012 г. за финансиране на 

научноизследователски проект в конкурс “Финансиране на фундаментални научни и 

научно приложими изследвания в приоритетни области– 2012 г.”. 

Относно 2: Искова молба и образувано гражданско дело № 15960 от 2020 год. по описа 

на СРС от акад. Тенчов срещу ФНИ. В едномесечен срок, считано от получаване на 

исковата молба следва да се депозира отговор на исковата молба. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема да се предприемат действия по снабдяване с изпълнителен лист и 

образуване на изпълнително производство пред съдебен изпълнител, като 

определя адв. Иванка Андреева за процесуален представител, като бъде 

заплатен хонорар и съответното заплащане на дължимите такси към съдебен 

изпълнител. 

2. Приема ФНИ да бъде представляван пред Софийски районен съд по дело № 

19560 от 2020 год. по описа на СРС от адв. Иванка Андреева за процесуален 

представител, като бъде заплатен хонорар и съответното заплащане на 

дължимите такси. 

 

 

7.2. Проф. Георги Вайсилов – управител на ФНИ, представи на ИС за обсъждане форма 

на информационна карта за финално изпълнение на проекти по конкурсите за 

фундаментални научни изследвания на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема форма за информация за финално изпълнение на проекти по конкурсите 

за фундаментални научни изследвания на ФНИ, която да бъде предавана от 

ръководителите при представянето на междинен и окончателен отчет за 

изпълнението на договора и да бъде допълвана от ПНЕК при докладване на 

отчета. (Приложение към Протокола). 

 

7.3. Доклад с вх. № 94ДД/15 от 29.04.2021 г. от Даниела Козовска – финансов експерт 

към ФНИ, относно отстраняване на техническа грешка при докладване на отчет по 

договор ДН05/3 от 2016 г., записана в Протокол на ИС № 50 от 16.04.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема да се добави текст съгласно одитния доклад за отчет по договор ДН05/3 

от 2016 г. в протокол на ИС № 50 от 16.04.2021 г., както следва: 

Обща сума по договор ДН05/3 от 2016 г. – 98 000 лв. 

Получена сума за втори етап – 49 000 лв. 

Остатък от предходен етап – 238,77 лв. 

Сума за отчитане – 49 238,77 лв. 

Съгласно приложен одитен доклад сумата на непризнатите разходи – 834,32 лв. 

Сума на признатите разходи – 48 404,45 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ – 834,32 лв. 
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2. На основание доклад с вх. № 94ДД/15 от 29.04.2021 г. приема финансовата 

част за втори етап на договор № ДН05/3 от 2016 г. както следва: 

признати разходи - 48 404,45 лв 

непризнати разходи – 834,32 лв  

неизразходвани средства – 0,00 лв 

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

изследвания“ е в размер на  834,32 лв. 

4. Тъй като ИС е приел „Много добра“ оценка на научната част на проекта, 

приема договор №  ДН05/3 от 2016 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. Да бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.   

 

7.4. Доклад с вх. № ФНИ-1459 от 29.04.2021 г. от Роза Кондова – секретар на НЕК, 

относно отстраняване на техническа грешка в Протокол на ИС № 29 от 24.07.2020 

г., отнасяща се до преведена сума по договор ДМ06/1 от 2017 г. 
 

Решение на ИС: 

Вместо „първоначална сума на договора 20 000 лв.“ да се чете 

„първоначална сума на договора 19 800 лв.“.  

 

7.5. Доклад с вх. № ФНИ-1547 от 17.05.2021 г. от Любомира Христова – секретар на 

НЕК, относно процедури по подаване на проектни предложения и 

административно съответствие по конкурс България-Австрия 2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

7.6. Доклад с вх. № ФНИ-1599 от 20.05.2021 г. от инж. Нечо Клисуров – секретар на 

НЕК, относно допусната техническа грешка в таблица за кандидати за ПНЕК. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение и указва да не се допускат такива грешки занапред. 

 

7.7. Доклад с вх. № ФНИ-1601 от 21.05.2021 г. от проф. Георги Вайсилов – управител 

на ФНИ, относно потвърждаване на възможност от страна на ФНИ за финансиране 

на проектно предложение, подадено за участие в 6-тия конкурс по програма 

Southeast Asia-Europe JFS, в тематично направление Дигитално здраве 

(включително Инфекциозни болести). 

Проектно предложение: ФНИ-152 от 18.12.2020 г. /JFS20IN-070/ 

Акроним на проекта: Smart4COV19/ Telemedicine 

Тема на проекта: Smart Integrated Devices For Telemedicine to Combat 

COVID-19 Toward New Resilience City 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Лъчезар Филчев 

Кандидатстваща организация от България: Институт за космически 

изследвания и технологии, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 75 299,45 лв. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде финансиран проект с вх. № ФНИ-152 от 18.12.2020 г., с 

акроним Smart4COV19/ Telemedicine, с ръководител на българския научен 
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колектив доц. д-р Лъчезар Филчев, за срок от 3 години на два етапа по 18 

месеца. Финансирането да се извърши за всеки етап в размер на 50 % от 

общата стойност на договора, или 75 299,45 лв., като първия транш да се 

изплати от ГОП на ФНИ за 2021 г. 

 

7.8. Доклад с вх. № ФНИ-1602 от 21.05.2021 г. от проф. Георги Вайсилов – управител 

на ФНИ, относно извършване на проверка за административно съответствие и 

допустимост на проектни предложения подадени за участие в конкурси по 

програми ENUTC, FLAG-ERA и CHANSE. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема проверката за административно съответствие и допустимост на 

проектни предложения подадени за участие в конкурси по програми 

ENUTC, FLAG-ERA и CHANSE да се извърши от ВНЕК по двустранно 

сътрудничество при ФНИ. 

2. Не приема административни формуляри за участие на български научни 

колективи в конкурси по програмите ERA-NET да бъдат подавани във 

ФНИ след изтичане на срока за съответните конкурси.  

 

7.9. Доклад с вх. № ФНИ-1600 от 20.05.2021 г. от Ивета Цонева – технически 

сътрудник към ФНИ, относно технически доклад по проект REINFORCE за 

договор КП-06-ДВ/5 по ННП „ВИХРЕН“ с ръководител д-р Марин Буков, базова 

организация СУ „Свети Климент Охридски“.  
 

Решение на ИС: 

1. Въз основа на техническия доклад по проект REINFORCE и доклад с вх. № 

ФНИ-1600 от 20.05.2021 г., приема да бъде прекратен договор КП-06-ДВ/5 

по ННП „ВИХРЕН“ от 2019 г. тъй като не е спазено изискването за 

назначаване на поне един докторант и един постдокторант /старши 

асистент/ или поне един постдокторант и един старши сътрудник преди 

изтичането на шестия месец от началото на проекта съгласно чл. 7(3) 

т.10 от договора.  

2. След публикуване на настоящия протокол управителят да изпрати 

официално писмо за прекратяване на договора до ръководителя на 

проекта и ръководителя на базовата организация. Като дата за 

прекратяване на договора да се счита датата на получаване на писмото.  

3. В едномесечен срок от прекратяването на договора да бъде представен 

научен и финансов отчет, придружен с одитен доклад от регистриран 

експерт-счетоводител. Сумите на непреките разходи по договора 

(включително и сумата за финансов одит) да бъдат изчислени  като 

процент от реално изразходваните средства по договора към датата на 

неговото прекратяване. 

4. В съответствие с чл. 15 от договора, непризнатите разходи от 

финансовия одитор и всички средства, които не са изразходвани към 

датата на прекратяване на договора, с изключение на средствата за 

финансов одит на финансовия отчет на проекта, да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“ в едномесечен срок от прекратяването. 

 

 

По т. 8 от дневния ред – Разни. 
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8.1. Писмо с вх. № 0909/22 от 23.04.2021 г. от Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей при БАН  относно писма с изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г. и изх. 

№ ФНИ-761/16.03.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

8.2. Писмо с вх. № ФНИ-1332 от 23.04.2021 г. от доц. Любомир Методиев, гл. редактор 

на списание Geologica Balcanica, относно специфични допустими разходи за 

издаване на българска научна периодика. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

8.3. Писмо с вх. № ФНИ-1498 от 10.05.2021 г. от гл. ас. д-р Николай Давидков, 

ръководител на българския научен колектив по проект подаден за участие по 

програма ENUTC, относно възможност за подаване на едминистративните 

формуляри към ФНИ и допускане до участие в конкурса. 
 

Решение на ИС: 

Не допуска до участие в конкурса българския научен колектив поради изтичане 

на срока за подаване на необходимите документи обявен по програмата. 

 

8.4. Писмо с вх. № ФНИ-1541 от 17.05.2021 г. от проф. Пламен Дойнов, ректор на НБУ, 

относно участие на НБУ по програма QuantERA като самофинансираща се 

организация по проект, подаден по Topic 2 – Applied Quantum Science, с 

ръководител доц. д-р Цвета Апостолова. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

8.5. Уведомление с вх. № ФНИ-1517 от 17.05.2021 г. от проф. дн Николай Денков, 

ръководител на проект ROTA-Active, на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в 

капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“, финансиран по 

ННП „ВИХРЕН“, относно изменение в работното време по проекта на проф. дн 

Николай Денков. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

8.6. Заявление с вх. № ФНИ-1357 от 23.04.2021 г. от доц. д-р Албена Даскалова, 

относно молба за оттегляне на документи по покана за членове на ПНЕК 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

 

Секретари:       Председател: 

    

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

  

(Ивета Цонева)  
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Членове на ИС: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


