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П Р О Т О К О Л 

№ 56/25.06.2021 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 25.06.2021 г. се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на 

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ)   по MS TEAMS. 

 

 

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 

Роза Кондова 

 

 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. Доклади на ПНЕК и ВНЕК: 

1.1. ПНЕК по Математически науки и информатика  

1.2. ПНЕК по Химически науки 

1.3. ПНЕК по Физически науки 

1.4. ПНЕК по Селскостопански науки 

1.5. ПНЕК по Биологически науки 

 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 56/25.06.2021г. 

2 

1.6. ПНЕК по Науки за Земята 

1.7. ПНЕК по Обществени науки 

1.8. ПНЕК по Хуманитарни науки 

1.9. ПНЕК по Технически науки 

1.10. ПНЕК по Двустранно сътрудничество 

1.11. ВНЕК по КОСТ и форуми 

2. Определяне съставите на ВНЕК за конкурсите за фундаментални научни 

изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти. 

3. Доклади на управителя. 

4. Разни. 

 

 

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

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-1937/17.06.2021 г. от проф. Катя Вутова – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по 

Математически науки и информатикакъм Фонд „Научни изследвания“ 

относно предложения по доклади на ръководители на договори.  

 

1.1.1. Заявление с вх. № 100113/26/29.04.2021 г. от Проф. д-р Красимира Проданова, 

ръководител на проект по договор №ДН 12/11 от 20.12.2017 г., на тема: 

„Стохастични и симулационни модели в области на медицината, обществените 

науки и динамичните системи“, базова организация: Технически Университет- 

София. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с 7 (5+2) месеца 

Обосновка: „Във връзка с изпълнение на договор ДН № 12/11 от 20.12.2017 и поради 

наложените ограничения за събиране на групи и съвместна работа по проекта, както 

и ограниченията за пътуване и участие в конференции и семинари с цел докладване 

на изпълнението на проекта и разпространяване на резултатите, свързани с COVID-

19 вируса, се налага да се удължи срокът на изпълнение на задачите от работната 

програма на втори етап. 

Молбата е за удължаване на срока на втория етап на договор ДН 12/11 от 17.12.2017 

г. е за седем месеца, което включва 2 месеца автоматично удължаване от ФНИ във 

връзка с пандемичната ситуация, и допълнително удължаване от 5 месеца поради 

описаните по-долу причини. По такъв начин, срокът за приключването на втория 

етап на договора ще бъде 17.01.2022 г. 

Ето част от конкретни причини, основание за тази молба. За РП1 „Модели в 

медицината” не бяха събрани достатъчно данни за построяване на адекватни 

математически модели изявяващи прогностични предиктори за възникване на 

усложнения при чернодробни трансплантации и ракови заболявания, поради спиране 

на плановите операции. Аналогична е ситуацията и за предвидената дейност в РПЗ 

„Оценка на модели за квазипериодичните осцилации на черни дупки н неутронни 

звезди”- не са събрани достатъчно наблюдения за моделиране на микрофазари. 

Конференции, подходящи за представяне на получените резултати, са отложени или 

са насрочени за втората половина на 2021. Например 8th European Congress of 

Mathematics, който бе планиран за 5-11 юли 2020 г. и General International Conferences 

of the Balkan Physical Union, който е планиран за 28.08-01.09 2021г.“ 

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

искането за удължаване на срока на втори етап на проекта с 7 месеца (5+2). След 

промяната, втори етап на проект по договор № ДН 12/11 от 20.12.2017 г. трябва да 

приключи на 18.01.2022 г. Срок на подаване на отчета 18.02.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор № 

ДН 12/11 от 20.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап с 7 (5+2 месеца), като 

бъде сключено допълнително споразумение. След промяната, втори етап на проект по 

договор № ДН 12/11 от 20.12.2017 г. трябва да приключи на 18.01.2022 г. Срок на 

подаване на отчета 18.02.2022 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането на ръководителя на проект по договор № ДН 12/11 от 

20.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап с 7 (5+2 месеца), като бъде 

сключено допълнително споразумение. След промяната, втори етап на проект 

по договор № ДН 12/11 от 20.12.2017 г. трябва да приключи на 18.01.2022 г. 

Срок на подаване на отчета 18.02.2022 г. 

 

1.1.2. Доклад с вх. № 100101/63/27.05.2021 г. от доц. д-р Десислава Петрова-Антонова, 

ръководител на проект по договор №ДН 12/9 от 20.12.2017 г., на тема: 

„Иновативни решения с големи данни за интелигентни градове“, базова 

организация: СУ "Св. Климент Охридски". 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с 8 (6+2) месеца 

Обосновка: „Моля срокът за изпълнение на Етап 2 на проект ДН12/9 „Иновативни 

решения с големи данни за интелигентни градове" да бъде удължен с 6 месеца в 

допълнение на 2-та месеца, отпуснати служебно от ФНИ. 

Удължаването се налага за планираното участие в международни, национални и 

регионални научни форуми и конференции, и организиране на събития, което беше 

възпрепятствано поради извънредната ситуация с пандемията Ковид-19. Така следва 

да се осигури широко популяризиране на научните резултати от проекта.“ 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

искането за удължаване на срока на втори етап на проекта с 8 месеца (6+2). След 

промяната, втори етап на проект по договор № ДН 12/9 от 20.12.2017 г. трябва да 

приключи на 17.02.2022 г. Срок на подаване на отчета 17.03.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор № 

ДН 12/9 от 20.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап с 8 (6+2 месеца), като 

бъде сключено допълнително споразумение. След промяната, втори етап на проект по 

договор № ДН 12/9 от 20.12.2017 г. трябва да приключи на 17.02.2022 г. Срок на 

подаване на отчета 17.03.2022 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането на ръководителя на проект по договор № ДН 12/9 от 

20.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап с 8 (6+2 месеца), като бъде 

сключено допълнително споразумение. След промяната, втори етап на проект 

по договор № ДН 12/9 от 20.12.2017 г. трябва да приключи на 17.02.2022 г. Срок 

на подаване на отчета 17.03.2022 г. 
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1.1.3. Доклад с вх. № 10010162/27.05.2021 г. от проф. д-р Силвия Христова Илиева, 

ръководител на проект по договор №ДН 02/11 от 19.12.2016 г., на тема: 

„Извличане на знания и вземане на решения от големи масиви данни в 

електронното управление“, базова организация: СУ „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Промяна във финансовия план на втори етап на проекта 

Обосновка: „При прехвърляне на остатък от първи етап към втори етап в перо 

„Разходи за персонал", както и последващо прехвърляне планираните средства от 

перо „Разходи за командировки" към перо „Разходи за персонал" е надхвърлено 

допустимото процентно съотношение с 2 293 лв. Моля тези средства да бъдат 

прехвърлени в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи". 

От първия етап на проекта са останали 206 лв. в перо „Дълготрайни материални 

активи". Моля тези средства да бъдат прехвърлени в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи". 

Предвид извънредните обстоятелства в страната, свързани с разпространението 

на COVID-19 и ограниченията за пътуване в чужбина предвидените средства за 

организиране, провеждане и участие в работни срещи и семинари, обучения в летни 

училища и специализирани курсове за младите учени и докторанти и представители 

на публичната администрация (като подготовка за бъдещо използване на научните 

резултати), както и други форуми за разпространение на научните резултати от 

проекта, средствата от перо „Разходи за командировки" ще се използват за 

хибридни такива събития в редица градове на България. Съответно за организиране 

и провеждане на тези събития разходите съответно освен за пътуване, нощувки, 

дневни ще са необходими и за наем на зала и техническо оборудване и кетъринг, като 

се спазват противоепидемичните мерки в затворено помещение, а също и за онлайн 

излъчване (стриймване) на обучения и специализирани курсове, включващи 

представяне на резултатите на проекта разходите ще са за наемане на зала и 

оборудване за стрийминг. Отчитайки това, моля част от планираните средства по 

проекта от перо „Разходи за командировки" в размер на 8 500 лв. да бъдат 

прехвърлени към перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи" за техническо обезпечаване и наем на зали, както и за онлайн излъчване. 

С прехвърлянето на средствата от трите описани горе пера към перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи" се запазва допустимото 

процентно съотношение.“ 

С решение на ПНЕК по математически науки и информатика, взето с протокол 

№10/11.06.2020 г., е приета промяна във финансовия план за втори етап на проект по 

договор №ДН 02/11 от 19.12.2016 г. в размер на  7,3% от преките допустими разходи 

за етапа. 

Исканата повторна промяна във финансовия план в размер на 10 999 лв., представлява 

12,9% от преките  допустими разходи. 

Общият размер става 20,2% от ПДР и ПНЕК насочва искането към Изпълнителен съвет 

на ФНИ. 

ПНЕК обръща внимание на ръководителя на договора, че разходи за храна и алкохол 

(в представената обосновка са предвидени разходи за „кетъринг“), са недопустим 

разход съгласно Ръководството за отчитане на финансовото изпълнение на договори. 

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  

преразпределение на средствата и промени във финансовия план на втори етап на 
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проект по договор №ДН 02/11 от 19.12.2016 г.  в размер на 20,2 % от преките 

допустими разходи, както следва: 

- 2 293  лв. от перо „Разходи за персонал“ в перо „Разходи за материали, консумативи 

и други допустими разходи“ (2,7%); 

- 206 лв. от перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ (0,2%); 

- 8 500 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ (10,0%); 

- предходно прехвърляне на средства, одобрено с протокол № 10/11.06.2020 год. на 

ПНЕК и прехвърлени средства в размер на 6 200 лв. от перо „Материали, консумативи 

и други допустими разходи“ в перо „Командировки“ (7,3%); 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна във финансовия план на проект по 

договор № ДН 02/11 от 19.12.2016   г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС:   

1. Приема  преразпределение на средствата и промени във финансовия план на 

втори етап на проект по договор №ДН 02/11 от 19.12.2016 г. в размер на 20,2 

% от преките допустими разходи, както следва: 

- 2 293  лв. от перо „Разходи за персонал“ в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ (2,7%); 

- 206 лв. от перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ (0,2%); 

- 8 500 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ (10,0%); 

- предходно прехвърляне на средства, одобрено с протокол № 10/11.06.2020 

год. на ПНЕК и прехвърлени средства в размер на 6 200 лв. от перо „Материали, 

консумативи и други допустими разходи“ в перо „Командировки“ (7,3%). 

2. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.1.4. Доклад с вх. № 100101/69/03.06.2021 г. от доц. д-р Десислава Петрова-Антонова, 

ръководител на проект по договор №ДН 12/9 от 20.12.2017 г., на тема: 

„Иновативни решения с големи данни за интелигентни градове“, базова 

организация: СУ "Св. Климент Охридски". 

Относно: Промяна във финансовия план на втори етап на проекта 

Обосновка: „Поради извънредната ситуация с пандемията Ковид-19 планираното 

участие в международни, национални и регионални научни форуми и конференции, и 

организиране на събития беше възпрепятствано. За да се осигури широко 

популяризиране на научните резултати от проекта е планирано организиране на 

семинари и работни срещи в страната. Във връзка с техническото обезпечаване на 

събитията (оборудване, наем на зала и онлайн излъчване) е необходимо прехвърляне 

на средства в размер на 6300 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи 

за ДМА и ДНМА" за закупуване на преносими мултимедиен проектор и компютър и 

средства в размер на 4700 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи за 

материали, консумативи и други разходи". 

Преносимите мултимедиен проектор и компютър са със следните технически 

характеристики: 

• Преносим прожектор: проекционна система DLP, контраст 100000:1, 

550ANSI, резолюция 1280 х 720 HD; 
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• Преносим компютър: дисплей 14.0", процесор Intel Core i7 (4-ядрен), RAM 

памет 16GB LPDDR3, видео карта Intel UHD Graphics, диск 512GB SSD. 

Преразпределението на средствата не надхвърля допустимите 15% от общия размер 

на преките разходи. 

Прилагам актуализиран бюджет на проекта за Етап 2.“ 

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 

преразпределение на средствата и промени във финансовия план на втори етап на 

проект по договор №ДН 12/9 от 20.12.2017 г.  в размер на 15,88 % от преките 

допустими разходи, както следва: 

- 6 300  лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ 

(9,10%); 

- 4 700 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ (6,78%); 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна във финансовия план на проект по 

договор № ДН 12/9 от 20.12.2017 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:   

1. Приема преразпределение на средствата и промени във финансовия план на 

втори етап на проект по договор №ДН 12/9 от 20.12.2017 г. в размер на 15,88 % 

от преките допустими разходи, както следва: 

- 6 300  лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за ДМА и 

ДНМА“ (9,10%); 

- 4 700 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ (6,78%); 

2. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.1.5. Доклад с вх. № 0901/54/07.06.2021 г. от проф. д-р Величка Милушева, 

ръководител на проект по договор №ДН 12/2 от 11.12.2017 г., на тема: 

„Риманова и комплексна геометрия“, базова организация: Институт по 

математика и информатика - БАН. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с 8 (6+2) месеца 

Обосновка: „Във връзка с възникналата епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на вируса COVID-19 както в страната, така и в чужбина, и 

наложените ограничения за пътуване по целия свят, бяха отложени или се проведоха 

он-лайн редица научни конференции, в които членовете на екипа бяха планирали 

участия. Предвиденото от ФНИ удължаване с два месеца на срока за изпълнение на 

проекта поради извънредната ситуация през 2020 г. е недостатъчен за реализиране 

на планираните командировки. Поради това, Ви уведомявам, че бихме искали да се 

възползваме от възможността, посочена в чл. 75 от правилника на ФНИ, за 

допълнително удължаване с шест месеца на срока за изпълнение на проекта до 

12.02.2022 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 срока на втори етап на проекта с 8 месеца (6+2). След 
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промяната, втори етап на проект по договор № ДН 12/2 от 11.12.2017 г. трябва да 

приключи на 17.02.2022 г. Срок на подаване на отчета 17.03.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор № 

ДН 12/2 от 11.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап с 8 (6+2 месеца), като 

бъде сключено допълнително споразумение. След промяната, втори етап на проект по 

договор № ДН 12/2 от 11.12.2017 г. трябва да приключи на 17.02.2022 г. Срок на 

подаване на отчета 17.03.2022 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането на ръководителя на проект по договор № ДН 12/2 от 

11.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап с 8 (6+2 месеца), като бъде 

сключено допълнително споразумение. След промяната, втори етап на проект 

по договор № ДН 12/2 от 11.12.2017 г. трябва да приключи на 17.02.2022 г. Срок 

на подаване на отчета 17.03.2022 г. 

 

 

1.1.6. Доклад с вх. № 0901/55/07.06.2021 г. от проф. дмн Цонка Стефанова Байчева, 

ръководител на проект по договор №ДН 12/8 от 15.12.2017 г., на тема: 

„Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури 

осигуряващи цялостност и сигурност на информацията“, базова организация: 

Институт по математика и информатика - БАН. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с 8 (6+2) месеца 

Обосновка: „Във връзка с възникналата епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на вирусът COVID-19 както в страната, така и в чужбина, и 

рестрикциите за пътуване по целия свят, бяха отложени или се проведоха он-лайн 

научните конференции, в които бяхме планирали участия на членовете на екипа по 

проекта. Предвиденото от ФНИ удължаване с два месеца на срока за завършване на 

проекта няма да ни позволи да реализираме планираните командировки. Поради това, 

ви уведомяваме, че бихме искали да се възползваме от възможността, посочена в чл. 

75 от правилника на ФНИ, за допълнително удължаване с шест месеца на срока за 

завършване на проекта до 12.02.2022.“ 

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 срока на втори етап на проекта с 8 месеца (6+2). След 

промяната, втори етап на проект по договор № ДН 12/8 от 15.12.2017 г. трябва да 

приключи на 17.02.2022 г. Срок на подаване на отчета 17.03.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор № 

ДН 12/8 от 15.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап с 8 (6+2 месеца), като 

бъде сключено допълнително споразумение. След промяната, втори етап на проект по 

договор № ДН 12/8 от 15.12.2017 г. трябва да приключи на 17.02.2022 г. Срок на 

подаване на отчета 17.03.2022 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането на ръководителя на проект по договор № ДН 12/8 от 

15.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап с 8 (6+2 месеца), като бъде 

сключено допълнително споразумение. След промяната, втори етап на проект 

по договор № ДН 12/8 от 15.12.2017 г. трябва да приключи на 17.02.2022 г. Срок 

на подаване на отчета 17.03.2022 г. 
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1.1.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор №КП-06 Н22/1 от 04.12.2018 г. на тема „Теоретични 

изследвания и приложения на интеркритериалния анализ (ТИПИКА)“, 

ръководител: чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов, базова организация: 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН и във връзка с 

доклад за фактически констатации вх. №ФНИ-652/04.03.2021 г. от регистриран 

одитор с №5530. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 75% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 4 719,30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 308,63 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 972,07 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 31 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 9 

Участия в научни форуми: 11 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема задоволителна 

оценка на научната част по договор №КП-06 Н22/1 от 04.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор №5530 с вх. № ФНИ-652/04.03.2021 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 54 972,07 лв. и сума на 

непризнатите разходи 308,63 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор №КП-06 Н22/1 от 04.12.2018 

г. в размер на 41 691,37 лв., като сумата предвидена за втория етап на проекта е 

редуцирана до 70% и от нея са приспаднати непризнатите от одитора разходи 

(60 000 лв. - 30% - 308,63 лв.). 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 719,30 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 46 410,67 лв. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема задоволителна оценка на 

научната част по договор №КП-06 Н22/1 от 04.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор №5530 с вх. № ФНИ-652/04.03.2021 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 54 972,07 лв. и сума на 

непризнатите разходи 308,63 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор №КП-06 Н22/1 от 04.12.2018 

г. в размер на 41 691,37 лв., като сумата предвидена за втория етап на проекта 

е редуцирана до 70% и от нея са приспаднати непризнатите от одитора 

разходи (60 000 лв. х 30% - 308,63 лв.). 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 719,30 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 46 410,67 лв. 
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1.2. Доклад с вх. № ФНИ-2055 от 23.06.2021 от проф. Стефан Цаковски – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Химически 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади 

на ръководители на договори. 

 

1.2.1. Доклад с вх. № ФНИ-1147 от 09.04.2021 г. от доц. д-р Йоана Захариева, 

ръководител на Договор № КП-06-Н39/1 от 09.12.2019 г., на тема: „Антена-

ефекти при координиране на лантаноидни йони към  фотоактивни молекули на 

хинолинови и имидазохинолинови производни като би- и три-дентатни 

лиганди“, СУ "Св. Климент Охридски". 

Относно: включване на нов член - студентката Яна Стефанова Димитрова в колектива 

на проект KП-06-Н39/1 от 09.12.2019 г. 

Обосновка: Студентката Яна Стефанова Димитрова вече е придобила основни 

технически умения и има желание за развитие в областта неорганичния синтез. 

Работата й по задачи от проекта ще осигури срочното и качествено изпълнение на 

работната програма на договора, както и ще спомогне за разширяване на знанията и 

повишаване на квалификацията й. 

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

мотивационно писмо за включване от студентката и автобиография. 

Решение на ПНЕК: 

Приема включването на студент Яна Стефанова Димитрова в колектива на проект KП-

06-Н39/1 от 09.12.2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема включването на студент Яна Стефанова Димитрова в колектива на 

проект KП-06-Н39/1 от 09.12.2019 г. 

 

1.2.2. Уведомление с вх. № ФНИ-1225 от 14.04.2021 г. от проф. дхн Тодор Дудев, 

ръководител на договор КП-06-Н39/10 от 09.12.2019 г. на тема "Комплекси на 

флуоресцентни багрила с биомиметични молекулни контейнери- BIRDCagE", 

СУ "Св. Климент Охридски". 

Относно: преразпределяне на средства по договор КП-06-Н39/10 от 09.12.2019 г. 

Обосновка: С настоящия доклад Ви уведомяваме, че колективът по проект КП-06-

Н39/10 от 09.12.2019 г. под мое ръководство полага усилия да изпълнява заложените 

задачи независимо от всички трудности и засега не е необходимо удължаване на срока 

на изпълнение на проекта извън двата месеца, служебно дадени от ФНИ. Възникват 

обаче редица затруднения при изпълнение на финансовия план, като например 

затруднения при закупуване на ДМА и невъзможност за реализиране на командировки 

в страната и чужбина. 

В рамките на договор КП-06-Н39/10 от 09.12.2019 г. за първи етап от изпълнението на 

проекта са предвидени 10850 лв. разходи за командировки. Възникналата 

епидемиологична обстановка обаче възпрепятства участието на членовете на 

колектива в национални и международни конференции, планираните визити на учения 

от чужбина (д-р М. Мондешки), както и осъществяването на визити на членове на 

колектива в организацията на учения от чужбина - Johannes Gutenberg-Universitat 

Mainz, Germany. Поради тази причина, моля да се прехвърлят 10850 лв. от „Разходи за 

командировки" (цялата сума по това перо) към „Разходи за ДМА и ДНМА". Общата 

сума на исканото прехвърляне на средства е приблизително 19 % от преките 

допустими разходи за етапа, които са в размер на 56400 лв. Прехвърляните средства 

надвишават прага от 15 %, но не надвишават прага от 25 % от преките допустими 
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разходи. За втори етап на проекта има предвидени 14500 лв. разходи за командировки, 

които очакваме да бъдат достатъчни за командировки на членовете на колектива в 

изпълнение на дейности по проекта. Прехвърлените средства от „Разходи за 

командировки" ще бъдат използвани за закупуване на дълготрайни материални активи 

и софтуерни продукти, с които ще се подпомогне изпълнението на заложените задачи 

по проекта в условия на дистанционна работа.  

Приложения: финансови план съгласно подписания договор и предложение за 

актуализиран финансов план след прехвърлянето на средства  

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 по договор КП-06-

Н39/10 от 09.12.2019 г., тъй като исканото преразпределение е 19,24% от сумата на 

преките допустими разходи. 
 

Решение на ИС: 

Приема преразпределяне на средства по договор КП-06-Н39/10 от 09.12.2019 г. 

– да се прехвърлят 10850 лв. от „Разходи за командировки" към перо „Разходи 

за ДМА и ДНМА", като бъде сключено допълнително споразумение, тъй като 

исканото преразпределение е 19,24% от сумата на преките допустими разходи. 

 

1.2.3. Уведомление с вх. № ФНИ-610 от 01.03.2021 г. от проф. Радостина Стоянова, 

ръководител на договор КП-06-ДВ-6 (CARiM) от 16.12.2019 г. по ННП „Вихрен". 

Относно: използване на неизразходвани средства по проекта през втората година 

Обосновка: Уведомяваме ви, че неизразходваните финансови средства от 1-вата 

година на договора в размер на 60149.28 лв. (шестдесет хиляди сто четирдесет и девет 

лева и двадесет и осем стотинки) бихме желали да ги изразходваме през втората на 

изпълнение на договора. Прилагаме таблица за промените. Те включват: 

(а) Във връзка с COVID-19, желаем да прехвърлим сумата от б.р. "Пътни разходи" 

в размер на 13268 лв. в б.р. "Малко оборудване" за закупуване на едноканален 

галваностат/потенциостат, автоматичен вакуумен филм апликатор и интерактивна 

дъска с късофокусен проектор. Обосновка за необходимостта от закупуване на 

това малко оборудване е приложена към финансовия план за 2-та година. 

(б) Остатъкът от б.р. "Докторанти" в размер на 9605.01 лв. ще бъде прехвърлен в 

б.р. "Технически/административен персонал". Средствата ще бъдат изразходвани 

както за заплащане на работата на Янислав Данчовски, така и за привличане на 

студенти или млади учени за работа по проекта. 

Приложение: финансова план за 2-та година от изпълнение на проекта, в който са 

включени и неизразходваните средства от първата година. 

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 по проект КП-06-ДВ-

6 (CARiM) от 16.12.2019 г. по ННП „Вихрен". 

 

Решение на ИС: 
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1. Приема използването на неизразходваните средства през първата година в 

размер на 60149.28 лв. по проект КП-06-ДВ-6 (CARiM) от 16.12.2019 г. по 

ННП „Вихрен" в размер до 25% да стане през втората година от проекта. 

2. Приема следното преразпределение на средствата в бюджета за втората 

година: 

- Прехвърля се сумата от б.р. "Пътни разходи" в размер на 13268 лв. в б.р. 

"Малко оборудване"; 

- Остатъкът от б.р. "Докторанти" в размер на 9605.01 лв. ще бъде прехвърлен 

в б.р. "Технически/административен персонал". 

3. Приема да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

  

1.2.4. Уведомление с вх. № ФНИ-1531 от 17.05.2021 г. от проф. дн Петър Петров, 

директор на Института по полимери-БАН относно смяна на ръководителя на 

договор КП-06-Н39/13 от 09.12.2019 г. 

Обосновка: Във връзка с изтичане на трудовия договор на проф. Невенка Манолова, 

ръководител на Проект КП-06-Н39/13 от 09.12.2019 г., на 31.05.2021 г. и съгласно чл. 

74. (2) от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ предлагам проф. Манолова да 

бъде заменена с проф. Милена Игнатова. Проф. Игнатова е член на научния колектив 

при подаване на проектното предложение и отговаря на условията за ръководител на 

проект. Тя е в трудови правоотношения с Института по полимери - БАН (БО) и 

притежава еквивалентни квалификация, умения и опит. 

Решението е взето след среща на ръководителят на базовата организация и членовете 

на научния колектив, притежаващи образователна и научна степен „доктор".  

Приложение: протокол от съвещанието, подписан от членовете на колектива. 

Решение на ПНЕК: 

Приема ръководството на договор КП-06-Н39/13 от 09.12.2019 г., вместо проф. 

Невенка Манолова да бъде поето от проф. Милена Игнатова. 
 

Решение на ИС: 

Приема ръководител на договор КП-06-Н39/13 от 09.12.2019 г., вместо проф. 

Невенка Манолова да бъде проф. Милена Игнатова, като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

 

1.2.5. Уведомление с вх. № ФНИ-1507 от 11.05.2021 г. от проф. дхн Людмил Антонов 

ръководител на проект КП-06-ДВ-9 по ННП „Вихрен". 

Относно: Прехвърляне на средства по проект КП-06-ДВ-9 

Обосновка: С настоящия доклад моля да бъде извършено следното преразпределение 

на финансови средства по горепосочения проект: 

1. В категория „Разходи за персонал" 9000 лв. да бъдат прехвърлени от перо „Старши 

сътрудници" към перо „Ръководител на проекта". Аргументация: В първата година 

поради необходимостта от създаване на научната група и организиране на работата 

се наложи по-високо натоварване на научния ръководител от планираното. 

2. В категория „Други преки разходи", перо „Малко оборудване" да бъдат 

прехвърлени както следва: 7000 лв. от категория „Разходи за персонал", перо 

„Старши сътрудници"; 10 000 лв. от категория „Други преки разходи", перо 

„Пътни разходи" или общо 17 000 лв. Аргументация: Наложи се извънредно да се 

климатизира спектралната лаборатория, а закупеният софтуер за квантови сметки 
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поскъпна значително по време на преговорите. Отделно от това 

епидемиологичната ситуация не позволява пътувания. 

3. В категория „Други преки разходи", перо „Консумативи" да бъдат прехвърлени 

3000 лв. от перо „Научни услуги". Аргументация: По време на изпълнение на 

първия етап не се наложи използването на външни научни услуги, а 

неизразходваните средства ще бъдат използвани за закупуване на набор от 

спектрални кювети, които са нужни за текущите изследвания. 

4. В категория „Други преки разходи", перо „Други" да бъдат прехвърлени 1500 лв. от 

категория „Разходи за персонал", перо „Старши сътрудници". Аргументация: С 

оглед повишаване на видимостта на проекта и по-лесно привличане на хора в 

бъдеще, трябва да бъде изградена интернет страница на проекта. 

Общо се прехвърлят: 30 500 лв, или 12.6% от преките разходи. 

5. Моля неизразходваните средства от категория „Разходи за персонал" спрямо края 

на първият етап (около 29 500 лв.) да бъдат прехвърлени в следващия етап на 

проекта. Аргументация: Членовете на колектива бяха назначени по-късно поради 

ограниченията породени от епидемиологичната ситуация, което доведе до 

неизпълнение на финансовия план. Тези средства ще бъдат използвани за 

корекции в човеко/месеците за втори етап и за наемане на технически сътрудници, 

които да извършват дейности по проекта. 

Приложение: Копие на оригиналния финансов план и предложение за промяна. 

Решение н а 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 по проект КП-06-

ДВ-9 по ННП „Вихрен". 
 

Решение на ИС: 

1. Приема прехвърляне на средства по пера в размер на 30 500 лв. или 12.6% 

от преките разходи и прехвърляне  на неизразходвани средства по проекта 

КП-06-ДВ-9 по ННП „Вихрен", както следва: 

- В категория „Разходи за персонал" 9000 лв. да бъдат прехвърлени от перо 

„Старши сътрудници" към перо „Ръководител на проекта"; 

- В категория „Други преки разходи", перо „Малко оборудване" да бъдат 

прехвърлени както следва: 7000 лв. от категория „Разходи за персонал", 

перо „Старши сътрудници"; 10 000 лв. от категория „Други преки 

разходи", перо „Пътни разходи" или общо 17 000 лв.; 

- В категория „Други преки разходи", перо „Консумативи" да бъдат 

прехвърлени 3000 лв. от перо „Научни услуги"; 

- В категория „Други преки разходи", перо „Други" да бъдат прехвърлени 

1500 лв. от категория „Разходи за персонал", перо „Старши сътрудници". 

2. Приема да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.2.6. Уведомление с вх. № ФНИ-1764 от 02.06.2021 г. от проф. дхн Николай Денков 

Денков ръководител на КП-06-ДВ-4 от 16.12.2019 г., проект ROTA-Active на 

тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на 

активни микро- и наночастици“, финансиран по Национална научна програма 

ВИХРЕН. 

Относно: Искане за промяна на финансовия план и на работната програма на проекта. 

Обосновка:  
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Моля да бъдат направени следните изменения във финансовия план: 

(1) Остатъкът за преките допустими разходи за първата година в размер на 

43236.05 лева, който представлява 17.95 % от общите допустими преки разходи за 

1-та година, които са в размер на 240 909.00, да бъде прехвърлен за втората и третата 

година от изпълнението на проекта, като 22669,01 лв се прехвърлят към бюджета за 2-

та година, а 20567.04 лв се прехвърлят към бюджета за 3-та година. След 

прехвърлянето общата сума за преки разходи за 1-та година става 197672.95 лв, за 2-

та година 263578.01 лв и за 3-та година 261476.04 лв. Преките разходи за 4-та и 5-та 

години не се променят. 

(2) Остатъкът от предвидената сума за разходи за персонал за 1-та година, 

който е в размер на 22831.14 лв. да бъде прехвърлен за втория етап на проекта, като 

сумата от 2264.10 лв се прехвърли за втората година, а сумата от 20567.04 лв за третата 

година на проекта. Прехвърлянето се налага, поради факта, че д-р Надя Политова- 

Бринкова. която бе назначена към проекта на 11.05.2020 г. като изследовател R2 

подаде молба за напускане и излизане в майчинство и от 10.12.2020 година трудовият 

договор с нея беше прекратен. Другата причина за намалението на сумата е свързано 

с технологичното време за провеждане на конкурсите, което не позволи всички 

планирани пост-докторанти и докторанти да бъдат назначени от 01.05.2020 г. След 

прехвърлянето общата сума за разходи за персонал за 1-та година се променя от 213300 

лв на 190468.86 лв; за 2-та година се променя от 217800 лв на 220064.10 лв. а за 2-та 

година от 226800 лв. на 247367.04 лв. 

(3) Остатъкът от предвидената сума за консумативи за първата година, който 

е в размер на 3404.91 лв. да се прехвърли за втората година. Икономията е свързана с 

факта, че поради епидемичната обстановка в страната за част от времето 

лабораториите не можеха да се използват в пълен капацитет и след напускането на д-

р Надя Политова-Бринкова част от разходите, планирани за осъществяване на 

изследванията, не бяха реализирани. Сумата ще бъде усвоена през втората година на 

проекта. 

(4) Остатъкът от предвидената сума за научни услуги за първата година, 

който е в размер на 3500 лв да се прехвърли за втората година, тъй като 

планираното посещение в Швейцарския университет в Цюрих не бе осъществено 

поради ситуацията с COVID-19 и напускането на д-р Надя Политова-Бринкова. Сумата 

от 3500.00 лева се прехвърля за 2-та година, през която посещението се предвижда да 

бъде осъществено и сумата да покрие разходите за използване на клетката Посейдон. 

(5) Остатъкът от предвидената сума за малко оборудване за първата година, 

който е в размер на 13500 лв да се прехвърли за втората година. Промяната се 

налага, тъй като поради усложнената епидемична обстановка в страната заради 

COVID-19. в по- голямата част от 1 -та година на изпълнението на проекта, отдел 

Обществени поръчки към СУ работеше с намален брой служители и въпреки 

своевременното подаване на доклада за стартиране на процедурата (доклад 70-111-3 

от 27.07.2020 г.), тя приключи с подписването на договор за доставка на аналитична 

везна за сумата от 3 600.00 лева с фирмата Лабимекс АД едва в края на етапа (Договор 

80-09-71 от 12.04.2021 г.).  

Моля да бъдат направени следните промени в работната програма по проекта: 

1. Поради важността на НЗ 2.3 изпълнението й бе стартирано предварително, като 

в новата работна програма се предвижда тя да бъде завършена в 1 -то тримесечие на 

4- та година. 

2. Поради напускането на д-р Надя Политова-Бринкова през първата година 

работата по НЗ 2.1 бе временно продължена от д-р Диана Чолакова и докторант 

Кристина Стефанова. В новата работна програма е предвидено на мястото на д-р Надя 
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Политова-Бринкова да бъде назначен нов пост-докторант, който да развие и втората 

процедура, предвидена в проектното предложение, основаваща се на клетката, която 

може да работи в течна среда “Poseidon”. Поради продължаващата епидемична 

обстановка, свързана с COVID-19, в новата работна програма предвиждаме новият 

пост-докторант да бъде назначен в средата на втората година, когато ще може да се 

осъществи пътуване до Швейцарския университет в Цюрих и да се развие и тази 

методика. Поради тази причина в новата работна програма е предвидено изпълнението 

на дейности по НЗ 2.1 да завършат през първото тримесечие на 3-та година, след 6 

месечно прекъсване през 2-та година, а не както е заложено в работната програма да 

завършат през 2-то тримесечие на 2-та година. 

3. Поради епидемиологичната обстановка в страната и напускането на д-р Надя 

Политова-Бринкова е предвидено работата по НЗ 2.2 да завърши в първото тримесечие 

на 4-та година на изпълнението на проекта, а не както е заложено в проектното 

предложение в 2-то тримесечие на 3-та година на проекта. 

Приложение:  

Таблица с планираните дейности от проектното предложение 

Нова работна програма 

Финансов план от проектното предложение и Нов финансов план 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема промяна на финансовия план по договор КП-06-ДВ-4 от 16.12.2019 г. по 

ННП „Вихрен" като остатъкът от преките допустими разходи за първата година в 

размер на 43236.05 лева, който представлява 17.95 % от общите допустими преки 

разходи за 1-та година, да бъде прехвърлен за втората и третата година от 

изпълнението на проекта, като 22669,01 лв. се прехвърлят към бюджета за 2-та 

година, а 20567.04 лв. се прехвърлят към бюджета за 3-та година, както следва:  

 Остатъкът от предвидената сума за разходи за персонал за 1-та година, който е 

в размер на 22831.14 лв. да бъде прехвърлен за втория етап на проекта, като 

сумата от 2264.10 лв. се прехвърли за втората година, а сумата от 20567.04 лв. 

за третата година на проекта. 

 Остатъкът от предвидената сума за консумативи за първата година, който е в 

размер на 3404.91 лв. да се прехвърли за втората година. 

 Остатъкът от предвидената сума за научни услуги за първата година, който е в 

размер на 3500 лв. да се прехвърли за втората година. 

 Остатъкът от предвидената сума за малко оборудване за първата година, който 

е в размер на 13500 лв. да се прехвърли за втората година. 

2. Да бъде подписано допълнително споразумение за промяната. 

3. Предложените промени в работната програма по договор КП-06-ДВ-4 от 16.12.2019 

г. по ННП „Вихрен" ще бъдат разгледани като част от актуализираната работна 

програма на проекта при разглеждане на научния отчет на проекта за първия етап.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема промяна на финансовия план по договор КП-06-ДВ-4 от 16.12.2019 

г. по ННП „Вихрен" като остатъкът от преките допустими разходи за първата 

година в размер на 43236.05 лева, който представлява 17.95 % от общите 

допустими преки разходи за 1-та година, да бъде прехвърлен за втората и 

третата година от изпълнението на проекта, като 22669,01 лв. се прехвърлят 

към бюджета за 2-та година, а 20567.04 лв. се прехвърлят към бюджета за 3-

та година, както следва:  

• Остатъкът от предвидената сума за разходи за персонал за 1-та година, който 

е в размер на 22831.14 лв. да бъде прехвърлен за втория етап на проекта, като 
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сумата от 2264.10 лв. се прехвърли за втората година, а сумата от 20567.04 

лв. за третата година на проекта. 

• Остатъкът от предвидената сума за консумативи за първата година, който е 

в размер на 3404.91 лв. да се прехвърли за втората година. 

• Остатъкът от предвидената сума за научни услуги за първата година, който 

е в размер на 3500 лв. да се прехвърли за втората година. 

• Остатъкът от предвидената сума за малко оборудване за първата година, 

който е в размер на 13500 лв. да се прехвърли за втората година. 

2. Да бъде подписано допълнително споразумение за промяната. 

3. Предложените промени в работната програма по договор КП-06-ДВ-4 от 

16.12.2019 г. по ННП „Вихрен" да бъдат разгледани като част от 

актуализираната работна програма на проекта при разглеждане на научния 

отчет на проекта за първия етап.  

 

1.2.7. Уведомление с вх. № ФНИ-1413 от 28.04.2021 г. от доц. д-р Мария Спасова-

Тодорова, ръководител на договор КП О6-ОПРОЗ/2 от 14.12.2018 г. по тема 

„Дизайн и методи за получаване на иновативни полимерни компознтн е 

фунгицидно действие спрямо Phaeomoniella chlamyilospora и Phaeoacrenumium 

aleopliilitm", Институт по полимери, БАН. 

Относно: Прехвърляне на средства от перо Разходи за командировки в перо Разходи 

за материали, консумативи и други по договор КП-О6-ОПРОЗ/2 (втори етап) 

Обосновка: Във връзка е извънредната епидемична обстановка в България и 

ограниченията за пътуване в чужбина, моля за вашето разрешение, да прехвърля 

средства от перо Разходи за командировки в размер на 13 500 лв. в перо Разходи за 

материали, консумативи и други по договор КП-О6-ОПРОЗ/2 (втори етап). Общият 

бюджет остава непроменен. Процентното съотношение е спазено. 

Приложение: Общ финансов план на проекта и Променен общ финансов план, както 

и Финансовия план за Етап 2 и Промени във финансовия план за Етап 2. 

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 по договор КП О6-

ОПРОЗ/2 от 14.12.2018 г., тъй като исканото преразпределение е 20,38%. 
 

Решение на ИС: 

Приема преразпределяне на средства по договор КП О6-ОПРОЗ/2 от 14.12.2018 

г., като бъде сключено допълнително споразумение, тъй като исканото 

преразпределение е 20,38% от преките допустими разходи, като се прехвърлят 

средства от перо Разходи за командировки в размер на 13 500 лв. в перо Разходи 

за материали, консумативи и други. 

 

 

1.2.8. Уведомление с вх. № ФНИ-1485 от 10.05.2021 г. от доц. д-р Йорданка Георгиева 

Каракирова, ръководител на договор КП-06-Н39/12 от 2019 г. на тема: 

„Разработване и усъвършенстване на нови подходи за качествена и количествена 

оценка на радиационно третиране на базата на ЕПР спектроскопия“, Институт по 

катализ-БАН. 

Относно: Промяна във финансовия план на договор КП-06-Н39/12 от 2019 г. в размер 

до 25 % от преките допустими разходи за първия етап. 
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Обосновка:На основание на чл. 71 от ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ" (Обн. ДВ. бр.41 от 31 Май 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 28 Май 

2019 г., доп. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г.) и чл. 7 ал. 1 от ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, Ви уведомявам за промяна във 

финансовия план на договора в размер ненадхвърлящ 25 % от общия размер на преките 

допустими разходи за първи етап. Промяната се налага поради пандемията от COVID- 

19, довела до въвеждане на ограничителни мерки, отлагане провеждането на научни 

форуми и мероприятия, и затруднения с изразходване на средствата за командировки. 

От друга страна голяма част от научните събития се провеждат онлайн и за покриване 

на разходите за такси правоучастия в тях се използват средства от перо 5 „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи пряко свързани с изпълнението 

на проекта“. 

Промените във Финансовия план за първи етап за базовата организация (ИК) са 

както следва: 

-11000 лв. от перо 2 „Разходи за командировки“ в перо 5 „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи пряко свързани с изпълнението на 

проекта“. 

Промените във Финансовия план за първи етап на Партньора (ИКХТ-ССА) са 

както следва: 

-430 лв. от перо 4 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 

проекта“ в перо 5 „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи 

пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

Промените във Финансовия план за първи етап са в размер на 11430 лв., което е 20,71 

% от общия размер на преките допустими разходи за първи етап на договора.След 

промяната не се нарушават ограниченията върху изразходване на финансовите 

средства, посочени в Правилника на ФНИ или в Насоките за кандидатстване в 

конкурса. 

Промените са съгласувани с ръководителя на научния екип на ИКХТ-ССА и не 

водят до преразпределение на средства между  партньорите. 

Не са правени предходни промени във финансовия план на договора. 

Приложения:  

1. Оригинален финансов план за Етап 1 към договор КП-06-Н39/12 от 2019 г. 

2. Актуализиран финансов план за Етап 1. 

3. Доклад от доц. д-р Красимир Димов координатор на проекта от страна на 

ИКХТ-ССА. 

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 по договор КП-06-

Н39/12 от 2019 г., тъй като исканото преразпределение е 20,71%. 
 

Решение на ИС: 

Приема преразпределяне на средства по договор КП-06-Н39/12 от 2019 г., като 

бъде сключено допълнително споразумение, тъй като исканото 

преразпределение е 20,71% от преките допустими разходи за етапа, както 

следва: 

-11000 лв. от перо 2 „Разходи за командировки“ в перо 5 „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи пряко свързани с изпълнението на 

проекта“. 
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Промените във Финансовия план за първи етап на Партньора (ИКХТ-ССА) са 

както следва: 

-430 лв. от перо 4 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението 

на проекта“ в перо 5 „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

 

1.2.9. Уведомление с вх. № ФНИ-1764 от 02.06.2021 г. от проф. д-р Деница Панталеева, 

ръководител на договор КП-06-Н39/4 от 09.12.2019г. на тема: „Разработване на 

нови многофункционални бензимидазоли с потенциално комбинирано 

антиоксидантно и антинеопластично действие“, Институт по органична химия с 

Център по фитохимия –БАН. 

Относно: Удължаване на срока на I етап на проект КП-06-Н39/4 от 09.12.2019 г. с 5 

месеца и 2 мес. служебно дадени от ФНИ / общо 7 месеца/, до 09.01.2022 г. 

Обосновка: Бих искала да ви уведомя, че желаем да използваме двумесечното 

удължаване на срока на първия етап предвидено от ФНИ поради пандемията от Ковид-

19 в страната. 

Поради продължителните ограничения, свързани с пандемията, експерименталната 

работа по проекта значително се забави и двата предвидени месеца няма да са 

достатъчни за довършване на задачите, предвидени в работната програма. Във връзка 

с това моля срокът на I етап на проекта да бъде удължен с още пет месеца (до 

09.01.2022 г.). 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението. След промяната, проект КП-06-Н39/4 от 09.12.2019 г. се удължава с 5 

месеца и 2 мес. служебно дадени от ФНИ / общо 7 месеца/, до 09.01.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срокът на договор КП-06-Н39/4 от 09.12.2019 г. с 5 

месеца и 2 мес. служебно дадени от ФНИ /общо 7 месеца/, до 09.01.2022 г., като 

се сключи допълнително споразумение. 

 

 

1.2.10. Уведомление с вх. № ФНИ-1705 от 28.05.2021 г. проф. д-р Силвия Тодорова, 

ръководител на договор КП-06-Н49/4 от 26.11.2020 г. на тема: „Катализатори 

на основата на оксиди на преходни метали нанесени върху порести материали 

за пълно окисление на летливи органични съединения (ЛОС) и СО“, Институт 

по катализ, БАН. 

Относно: включване на нови членове в работния колектив по договор КП-06-Н49/4 от 

26.11.2020 г. 

Обосновка: Предлагам включване на нови членове в работния колектив на проект 

КП-06-Н49/4, като в работният колектив на ИК-БАН да бъдат включени: 

1. Проф. д-р Юри Ангелов Кълвачев 

2. Докторант инж. хим. Божидар Красимиров Граховски  

 

В работния колектив на ИОНХ-БАН да бъдат включени: 

3. Доц. д-р Паунка Стоянова Новачка 

4. Доц. д-р Иванка Петрова Спасова 
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Мотиви: 

Проф. д-р Юри Ангелов Кълвачев е водещ учен в областта на синтеза и 

охарактеризирането на зеолити и приложението им като каталитични материали.  

С присъединяването към колектива на проекта на доц. д-р Паунка Новачка ще се 

засили изследователската дейност по отношение на физикохимично 

характеризиране на получените материали, по специално от гледна точка на 

техните адсорбционно-десорбционни характеристики. 

Доц. д-р Иванка Спасова е изявен учен в областта на анализа на текстурата на 

материалите и нейното присъединяване към проекта ще допринесе до задълбочено 

изучаване на морфологичните свойства на получените материали. 

Работна тема на дисертацията на Божидар Красимиров Граховски е „Катализатори 

на основата на оксиди на преходни метали за пълно окисление на летливи 

органични съединения (ЛОС) и СО“ и е пряко свързана с изследванията 

предвидени в проекта. 

Приложения: 

1. Декларация за съгласие на членовете на работният колектив.  

2. Декларация за съгласие за участие като членове на научният колектив.  

3. Автобиография на проф. д-р Юри Ангелов Кълвачев 

4. Автобиография на доц. д-р Паунка Стоянова Новачка 

5. Автобиография на доц. д-р Иванка Петрова Спасова 

6. Автобиография на докторант Божидар Граховски 

Решение на ПНЕК: 

Приема включване на нови членове в работния колектив по договор КП-06-Н49/4 

от 26.11.2020 г., както следва: 

В работният колектив на ИК-БАН да бъдат включени: 

1. Проф. д-р Юри Ангелов Кълвачев 

2. Докторант инж. хим. Божидар Красимиров Граховски  

 

В работния колектив на ИОНХ-БАН да бъдат включени: 

3. Доц. д-р Паунка Стоянова Новачка 

4. Доц. д-р Иванка Петрова Спасова 
 

Решение на ИС: 

Приема включване на нови членове в работния колектив по договор КП-06-

Н49/4 от 26.11.2020 г., както следва: 

В работният колектив на ИК-БАН да бъдат включени: 

1. Проф. д-р Юри Ангелов Кълвачев 

2. Докторант инж. хим. Божидар Красимиров Граховски  

В работния колектив на ИОНХ-БАН да бъдат включени: 

3. Доц. д-р Паунка Стоянова Новачка 

4. Доц. д-р Иванка Петрова Спасова 

 

 

1.2.11. Разглеждане на коригиран научен отчет с вх. № 0907/85 от 11.05.2021 г. 

съгласно решение на Изпълнителен съвет, прието с Протокол 49/ 26.03.2021 г., 

т. 1.2.13. от изпълнението на договор ДН09/2 от 14.12.2016 г. на тема: 

„Изследване на възможностите за подобряване на физикомеханичните свойства 

на електроовлакнени материали от поли (3-хидроксибутират)“ с ръководител 

доц. д-р Оля Стоилова Стоилова, Институт по полимери – БАН.  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % 
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Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  3 602,69 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 2 235,80 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 57 764.20 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 63 602.69 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 4 162,42 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: няма 

Признати разходи за Втори етап: 59 440,27 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 113 601,78 лв. 

(I етап – 54 161,51 лв.; II етап – 59 440,27 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 (първа година), 0 (втора година) 

Брой млади учени в проекта: 1 (първа година), 1 (втора година) 

Брой научни публикации (общо): 5. 

 От тях с импакт фактор 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

 От тях реферирани без импакт ранг: 3 

Участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН09/2 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/36 от 10.07.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/2 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 113 601,78 лв.;  

Признати разходи за втори етап – 59 440,27  лв.;  

Непризнати разходи за втори етап – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 162,42 лв. 

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

размер на 4 162,42 лв. 

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

ДН09/2 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН09/2 от 2016 г.  

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/36 от 

10.07.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН09/2 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 113 601,78 лв.;  

Признати разходи за втори етап – – 59 440,27 лв.;  

Непризнати разходи за втори етап – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 162,42 лв. 

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

изследвания“ е в размер на 4 162,42 лв.  

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН09/2 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора 
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при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

1.2.12. Разглеждане на коригиран научен отчет с вх. № 0907/85 от 11.05.2021 г. 

съгласно решение на Изпълнителен съвет, прието с Протокол 49/26.03.2021 

г., т. 1.2.9. от изпълнението на договор КП-06-Н29/8 от 07.12.2018 г. на 

тема: „Биокатализирана електролиза за получаване  на водород“ с 

ръководител доц. д-р Йолина Валентинова Хубенова, дн, Институт по 

Електрохимия и Енергийни Системи "Академик Евгени Будевски" – БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000лв. 

Преведени средства: 60 000лв. 

Неизразходвани средства: 27 637,59 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор:  няма    

Признати разходи от финансовия одитор: 32 362,41 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4 броя 

 От тях с импакт фактор: 3 броя 

 От тях с импакт ранг: 1 броя 

Участия в научни форуми: 9 броя 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н29/8 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-93, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 32 362,41 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- Н29/8 от 2018 г. в 

размер на 46 162,41 лв., като от тази сума се приспадне  размерът на сумата до 25% 

от преките допустими разходи, която е 13 837,59 лв. от неизразходваните средства 

за първия етап на проекта. 

4. С Протокол на Изпълнителен съвет № 50/16.04.2021 г., т. 1.2.3. се приема да бъде 

извършен разход от неизразходваните средства от първи етап по договор КП-06-

Н29/8/2018 г. в периода между двата етапа в размер до 25% от преките допустими 

разходи за етапа в съответствие с Правилника на ФНИ, като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

5. Остатъкът от неизразходваните средства в размер на 13 837,59 лв. да бъдат 

прехвърлени и отчетени към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва 

да е 73 837,59 лв.  
 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-Н29/8 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище 

от регистриран одитор с вх. № ФНИ-93, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 32 362,41 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 
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3. С Протокол на Изпълнителен съвет № 50/16.04.2021 г., т. 1.2.3. се приема да 

бъде извършен разход от неизразходваните средства от първи етап по 

договор КП-06-Н29/8/2018 г. в периода между двата етапа в размер до 25% 

от преките допустими разходи за етапа (които са в размер на 13 800 лв.) в 

съответствие с Правилника на ФНИ, като бъде сключено допълнително 

споразумение. Сумата да бъде отчетена с финансовия отчет за втория етап. 

4. Да се финансира втори етап на договор КП-06- Н29/8 от 2018 г. в размер на 

46 162,41 лв., като от предвидената сума за финансиране на втори етап, 

60 000 лв. е приспаднат отстъкът от сумата на неизразходваните средства от 

първия етап на проекта, надвишаваща 25% от преките допустими разходи, 

която е 13 837,59 лв. 

5. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 800 лв.  

 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-2071 от 24.06.2021 от проф. Румен Ценов – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Физически 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади 

на ръководители на договори. 

 

1.3.1. Уведомително писмо с вх.№ 0907/97 от 20.05.2021 г. от доц. д-р Татяна 

Куцарова, ръководител на договор ДН08/4 от 13.12.2016 г.  на тема:"Нови 

функционални магнито- електрични структури на базата на ферити" , Институт 

по електроника – БАН. 

Относно: : Приключване на Договор ДН 08/4 от 13.12.2016г. (Ваше писмо №0907/80 

от 10.05.2021 г. и Решения на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" 

Протокол № 49 от 26.03.2021 г., т. 1.6.8 и т. 1.6.19) 

Обосновка: Ръководител съм на договор ДН08/4 от 13.12.2016г. "Нови функционални 

магнито- електрични структури на базата на ферити" с базова организация Институт 

по електроника - Българска академия на науките и партньорска организация Институт 

по обща и неорганична химия - Българска академия на науките. 

С писмо на Фонд "Научни изследвания" ваш номер №0907/80 от 10.05.2021 г. съм 

информирана за становището на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" 

относно решението му за приемането на окончателния научен и финансов отчет па 

ДН08/4 от 13.12.2016 г. В писмото се посочва, че Институт но електроника - Българска 

академия на науките (ИЕ-БАН), трябва да възстанови на Фонд "Научни изследвания" 

средства в размер на 401.91 лв. (неизразходвани средства) и 675.83 лв. (непризнати 

разходи). 

С настоящия доклад искам да Ви информирам, че ИЕ-БАН ще възстанови сумата от 

401.91 лв. (неизразходвани средства) в рамките на указания срок. На заседанието на 

Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" проведено на 26.03.2021 г. 

(Протокол №49 от 26.03.2021 г.) в т 1.6.8 е разгледан подаден от мен доклад с Ваш вх. 

№ 0907/132 от 30.09.2020г. относно възражение по доклада за фактически констатации 

за втория етап на Договор ДН 08/4 от 13.12.2016г, касаещо се до непризнаване на 

разходи в размер 673.83 лв. за ДМА Посочено е следното решение на 

"1. Съгласно становището на финансовия експерт Д. Козовска, ПНЕК не приема 

финансовото становище от регистриран одитор с № 0812 - Юлиян Живков относно 

закупуване на „принтер и скенер“ и „монитор“ в т. 3 "Разходи за дълготрайни 

материални и нематериални активи, включително апаратура (до 10% от преките 

допустими разходи)" на Финансовия план за втория етап на Договор ДН08/4 от 

23.12.2016 г. в размер на 675.83 лв. 
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2. Приема извършения разход в размер на 675.83 лв." 

В решението на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" по т. 1.6.8 е 

записано "Доклада от ръководителя на договор ДН08/4 от 13.12.2016 г. ще бъде 

разгледан заедно с отчета по договора". В т. 1.6.19 на същото заседание на 

Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" (Протокол №49 от 26.03.2021 г 

), където е разгледан отчета по ДН08/4 от 13.12.2016 г. не е посочено, че доклад № 

0907/132 от 30 09.2020г е разгледан. В решението по тази точка от заседанието на 

Изпълнителния съвет не е посочено решение относно моя доклад с Ваш вх № 0907/132 

от 30.09.2020  

Приложение: С настоящия доклад искам да Ви информирам, че чакаме решение 

относно мой доклад с Ваш вх. № 0907/132 от 30.09 2020г., за да може да престъпим 

към окончателно приключване (подписване на протокол за приключване) на ДН08/4 

от 13.12.2016 г. 

 

Окончателния отчет по договор ДН08/4 е приет с решение на Изпълнителен съвет 

№ 49/ 26.03.2021 г., както следва: 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор ДН08/4 от 2016 г.  

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/15 от 30.09.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/4 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 67 251.69 лв.  

Непризнати разходи – 675.83 лв.  

Неизразходвани средства – 401.91 лв.  

3. Сумите, които следва да бъде възстановени на Фонд „Научни изследвания“ са в 

размер на 401.91 лв. и сума на непризнати разходи в размер на 675.83 лв., или общо 

1077.74 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор ДН08/4 

от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 

 

Решение на ПНЕК:   

Потвърждава решение прието с Протокол на ПНЕК по физически науки с № 

10/24.03.2021 г., а именно: 

1. Съгласно становището на финансовия експерт Д. Козовска, ПНЕК не приема 

финансовото становище от регистриран одитор с № 0812 - Юлиян Живков относно 

закупуване на „принтер и скенер“ и „монитор“ в т. 3 "Разходи за дълготрайни 

материални и нематериални активи, включително апаратура (до 10% от преките 

допустими разходи)" на Финансовия план за втория етап на Договор ДН08/4 от 

23.12.2016 г. в размер на 675.83 лв. 

2. Приема извършения разход в размер на 675.83 лв. 

3. ПНЕК уведомява ИС за  регистриран одитор с № 0812 - Юлиян Живков, които 

некоректно изготвя становища по финансови отчети съгласно указанията на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Да се информира ръководителя, че може да се възползва от процедурата 

съгласно чл. 89 от ПФНИ, която може да се приложи ако постъпи възражение 

от ръководителя след приемане на решението на ИС по финансовия отчет.  
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1.3.2. Доклад с вх.№ ФНИ-1767 от 03.06.2021 г. от доц. д-р Екатерина Йорданова, 

ръководител на договор КП-06-Н38/5 2019 на тема: „Функционализация на 

3D принтирани фиброзни матрици чрез фемтосекундио лазерно 

моделиране“, ИФТТ-БАН. 

Относно: Промяна в научният колектив от страна на ПО -Институт по 

електроника- БАН към договор №КП-06-Н38/5 от 2019 г. 

Обосновка:  Във връзка с изпълнението на договор №КП-06-Н38/5 2019, Ви 

информирам за направена промяна в списъка на участниците от Партньорската 

организация Институт по електроника - БАН, както следва: поради излизане в отпуск 

по майчинство, гл.асистент д-р Ирина Ангелова Близнакова-Димитрова, няма 

възможност да участва в изпълнение на научноизследователските задачи на проекта. 

Приложения:  

1. Уведомление от страна на ръководителя на научния екип на ПО ИЕ-БАН, доц. 

д-р Албена Даскалова. 

2. Заповед N 127/12.08.2020 за разрешен отпуск по майчинство. 

3. Молба от гл.ас. д-р Ирина Ангелова Близнакова-Димитрова. 

4.         Обновен списък на участниците от ПО - ИЕ-БАН 

5.  Декларация-съгласие за излизане от колектива на Ирина Близнакова-

Димитрова. 

Решение на ПНЕК:   

Приема гл.асистент д-р Ирина Ангелова Близнакова-Димитрова да не участва в 

колектива на договор КП-06-Н38/5 от 2019 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема гл.асистент д-р Ирина Ангелова Близнакова-Димитрова да не участва в 

колектива на договор КП-06-Н38/5 от 2019 г. 

 

 

1.3.3. Уведомление с вх. № 0907/107  от 28.05.2021 г.  от проф. Георги Лалев Дянков, 

ръководител на проект ДН18/8 от 2017 на тема: „Биочип, базиран на нови 

плазмонни структури и нано-структурирани био-разпознаващи елементи”, 

Институт по оптични материали и технологии – БАН. 

Относно: Променени обстоятелства по договор ДН18/8 от 2017 г., свързани с 

партниращата организация; 

Обосновка: Уведомявам Ви, че поради внезапната кончина на доц. Екатерина 

Борисова, ръководител на научния колектив от организацията партньор — Институт 

по електроника - БАН по договор ДН 18/8 от 2017, предлагам за ръководител на 

научния колектив от организацията партньор - Институт по електроника – БАН-  доц. 

д-р Александър Гизбрехт - член на научния колектив на проекта. 

Приложения:  

1. Колективът на проекта на свое заседание от 18.05.21 изразява своето съгласие 

за тази промяна, което е удостоверено с протокол 

2.  Изразено е съгласие на доц. д-р Александър Гизбрехт 

Решение на ПНЕК: 

Приема ръководството на научния колектив от организацията партньор - Институт по 

електроника – БАН да се поеме доц. д-р Александър Гизбрехт по договор ДН18/8 от 

2017 г. 
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Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

1.3.4. Уведомления с вх. № ФНИ-1620 и № ФНИ-1621 от 25.05.2021 г. и №ФНИ-

813/19.03.2021 г. от доц. д-р Мария Георгиева Марудова - Живанович, 

ръководител на проект КП-06-Н38/3 от 05.12.2019 г. на тема: "Нови 

наноструктурирани полиелектролитни лекарствени системи за букална 

администрация", Пловдивски университет "П. Хилендарски". 

Относно: Удължаване на първи етап на проект КП-06-Н38/3  от 2019 г. с общо 8 

месеца /6 +2 мес./, до 10.02.2022 г 

Обосновка: Моля първият етап на проект КП-06-Н38/3 да бъде удължен с общо 8 

месеца /6 +2 мес./, поради следните причини: 

1. Забавяне на обществената поръчка за закупуване на консумативи за изпълнение 

на дейностите по проекта. 

2. Отпадане на обособени позиции от обществената поръчка за закупуване на 

консумативи. Това наложи повторно обявяване на обществената поръчка и 

невъзможност за изпълнение на дейностите, свързани с РП 2 от проекта.        

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението. След промяната, проект КП-06-Н38/3  от 2019 г. се удължава първия 

етап с общо 8 месеца /6 +2 мес./, до 10.02.2022 г., като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока на договор КП-06-Н38/3  от 2019 г. с общо 8 месеца 

/6 +2 мес./, до 10.02.2022 г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

 

1.3.5. Уведомление с вх. № 0902/20 от 19.05.2021 г. от доц. дфн Лилия Ангелова, 

ръководител на договор ДН 08/3 от 13.12.2016 г. на тема: 

Калибровъчно/гравитационна дуалност, черни дупки и струнни 

компактификации, Институт по Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН. 

Относно: Удължаване на срока на 2-ия етап на договор ДН 08/3 от 2016 г. с 6 месеца, 

т.е. до 25 февруари 2022 г. 

Обосновка: Моля продължителността на 2-ия етап на договор ДН 08/3 от 13.12.2016 

г. (който понастоящем би трябвало да приключи на 25.08.2021) да бъде удължена с 

шест месеца, т.е. до 25 февруари 2022 г. 

Причината е текущата коронавирус пандемия, поради която все още важат 

безпрецедентни ограничения за пътуване и провеждане на научни мероприятия в 

световен мащаб. Това сериозно възпрепятства както научните ни сътрудничества с 

чуждестранни колеги (по-конкретно: бяха отменени планирани командировки в 

чужбина на участници в договора ни и на наши чуждестранни сътрудници в България; 

в допълнение, отложени са всички международни научни мероприятия, на които 

целяхме да докладваме изследванията си), така и усвояването на болшинството от 

средствата предназначени за втория етап на договора ни (по-конкретно: 60% от 

„преките допустими разходи”, предвидени за командировки). По тези причини, вече 

получихме шест-месечно удължение, изтичащо на 25.08.2021 г. За съжаление 

нормализиране на обстановката, и в световен мащаб и в България, се очаква не по-рано 
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от втората половина на лятото. Така че, ситуацията по отношение на нашата дейност 

все още не е променена спрямо предишната ни молба (с вх. № 0902/24 от 21.07.2020 

г.) за удължение. 

Поради всичко това, продължаването на втория етап на договора ни с още шест месеца, 

до февруари 2022 г., е от голямо значение за успешното изпълнение на работната ни 

програма. 

Приложение: Придружаващо писмо от доц. д-р Лъчезар Георгиев, ръководител на 

ИЯИЯЕ-БАН (базова организация по договор ДН 08/3 от 13.12.2016 г.), изразяващо 

съгласие с настоящата молба. 

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, втория етап на проект ДН 08/3 от 13.12.2016 г. се 

удължава с още 6 месеца, до 25 февруари 2022 г., като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока за изпълнение на втория етап на договор ДН 08/3 

от 13.12.2016 г. с още 6 месеца, до 25 февруари 2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение. 

 

 

1.3.6. Уведомления с вх. № 0902/16 от 29.04.2021 г.  и  № 0902/17 от 17.05.2021 г.  от 

доц. дфн Недялка Илиева Стоилова, ръководител на договор ДН 18/1 от 

10.12.2017 г. на тема: „Симетрии на фундаменталните закони на Природата“, 

Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика-БАН. 

Относно: Удължаване на срока на 2-ия етап на договор ДН 18/1 от 201 7г. с 2 месеца 

служебно дадени от ФНИ и още 10 месеца, общо 12 месеца, до 06.06.2022 г. 

Обосновка: Моля 2-ри етап на договор ДН 18/1 от 10.12.2017 г. (изтичащ на 06 август 

2021 г. с отчетени 2 месеца удължаване, които са служебно дадени от ФНИ съгласно 

ВХ. № 0902/16 на ФНИ) да бъде удължен с още 10 месеца, т.е. до 06 юни 2022 г., с 

което общото удължаване става 1 година. 

Причината е все още текущата коронавирус пандемия. Ограниченията за пътуване и 

провеждане на научни мероприятия, сериозно възпрепятстваха научното 

сътрудничество. Като резултат командировки не са осъществени през целия период на 

етап 2 на договора и, разбира се, беше невъзможно да каним наши чуждестранни 

сътрудници в България. Именно поради това продължаване на втория етап на договора 

е от изключително значение за успешното му приключване. 

Приложение: 1. Придружаващо Писмо от Директора на ИЯИЯЕ-БАН (базова 

организация на договора) доц. д-р Лъчезар Георгиев, изразяващо съгласие с тази 

молба.  

2. Придружаващо Писмо от Ректора на СУ „Св. Климент Охридски" (партньорска 

организация на договора) проф. дфн Анастас Герджиков, изразяващо съгласие е тази 

молба. 

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, втория етап на проект ДН 18/1 от 10.12.2017 г. се 
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удължава с общо 12 месеца, до 06.06.2022 г., като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока за изпълнение на втория етап на договор ДН 18/1 

от 10.12.2017 г. с общо 12 месеца, до 06.06.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение. 

 

 

1.3.7. Уведомление с вх. № ФНИ-1328 от 23.04.2021 г. от проф. дфн. Вера Маринова, 

ръководител на проект КП-06-Н-28/8 от 08.12.2018 г. на тема: Нови 

мултифункционални структури на основата на графен и 2D материали, Институт 

по оптически материали и технологии -БАН. 

Относно: промяна в колектива по договор КП-06-Н-28/8 от 08.12.2018 г. 

Обосновка: Поради приключване на магистратура на двама от членовете на колектива 

- Ина Ангелова и Цветелина Фиданова по договор КП-06-Н-28/8 от 08.12.2018г., 

предлагам те да бъдат заменени с докторант Ирник Дионисиев и един магистър 

студент Николай Минев от ИОМТ-БАН, работещи по темата на проект „Нови 

мултифункционални структури на основата на графен и 2D материали”. 

Решението е съгласувано с колектива по проекта. Смяната няма да се отрази на 

работата по проекта, както и на изпълнението на поставените задачите. 

Приложения:1. декларация съгласие на членовете, напускащи колектива: Ина 

Ангелова и Цветелина Фиданова; 

2. декларация съгласие на новопостъпващите членове -задочен докторант Ирник 

Дионисиев и магистър студент Николай Минев от ИОМТ-БАН; 

3. CV на задочен докторант Ирник Дионисиев и магистър студент Николай Минев от 

ИОМТ-БАН; 

4. актуализиран списък на колектива с подписи. 

Решение на ПНЕК: 

Приема напускането на Ина Ангелова и Цветелина Фиданова от колектива по договор 

КП-06-Н-28/8 от 08.12.2018 г. и включването на задочен докторант Ирник Дионисиев 

и магистър студент Николай Минев от ИОМТ-БАН; 
 

Решение на ИС: 

Приема напускането на Ина Ангелова и Цветелина Фиданова от  колектива по 

договор КП-06-Н-28/8 от 08.12.2018 г. и включването на задочен докторант 

Ирник Дионисиев и магистър студент Николай Минев от ИОМТ-БАН. 

 

 

1.3.8. Уведомление с вх. № ФНИ-662 от 05.03.2021 г. от проф. дфн. Вера Маринова, 

ръководител на проект КП-06-Д002/2 от 24.10.2019 г. на тема "Функционални 2D 

материали и хетероструктури за хибридни спинтронно-мемристивни 

устройства", ИОМТ-БАН 

Относно: 1. Удължаване на договора с 6 месеца и 2 месеца служебно дадени от ФНИ, 

общо 8 месеца, до 24.12.2021 г. 

Обосновка 1 : Поради възникналата епидемиологична обстановка, която 

възпрепятства съвместни изследователски дейности с международните участници по 

програмата M-ERA, както и забавянето на обществена поръчка, в която са заложени за 

закупуване дълготрайни материали и активи по договор КП-06-Д002/2, молим за 

вашето разрешение, освен служебно отпуснатите във връзка с пандемията 2 месеца за 

изпълнението на текущи проекти, крайният срок за изпълнение на I етап на договор 
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КП-06-Д002/2 да бъде удължен с още 6 месеца, т.е. считано до 24.12.2021 г. 

Удължаването на срока за изпълнение на първи етап на договора не нарушава или 

възпрепятства синхрона на изследванията с участие на партньорските организации 

поради това че техните договори нямат разделяне на 2 етапа. 

Решение на ПНЕК: 
1. 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, първия етап на проект КП-06-Д002/2 от 24.10.2019 г. 

се удължава с общо 8 месеца /6+2 мес./, до 24.12.2021 г., като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока за изпълнение на първия етап на договор КП-06-

Д002/2 от 24.10.2019 г. с общо 8 месеца /6+2 мес./, до 24.12.2021 г., като се 

сключи допълнително споразумение. 

 

 

1.3.9. Уведомление с вх. № ФНИ-1232 от 15.04.2021 г. от доц. д-р Татяна Куцарова, 

и.д. Директор на Институт по електроника – БАН. 

Относно: Избор на нов ръководител на договор № КП-06-ДО 02/1 от 2019 г. на тема: 

"Високоякостен тръбен тел с пано въглеродни структури в алуминиев прах за дъгови 

адитивни процеси", с БО - Институт по електроника – БАН. 

Обосновка: На 16 март 2021 г. внезапно почина проф. дфн Петър Петров - 

ръководител на договор КП-06-ДО 02/1 "Високоякостен тръбен тел с нано въглеродни 

структури в алуминиев прах за дъгови адитивни процеси" с базова организация 

Институт по електроника - Българска академия на науките (ИЕ-БАН), финансиран от 

Фонд "Научни изследвания" по Програма M-ERA. На 06 април 2021 г. на основание 

моя заповед № РД- 09-60/06.04.2021г. се проведе онлайн заседание на членовете на 

научния колектив на Договор КП-06-ДО 02/1 чрез платформата ZOOM за предложение 

за избор на нов ръководител на договора.  

В резултат на проведената дискусия предлагаме за ръководител на 

договора да бъде избран гл. ас. д-р Стефан Цветанов Вълков, който е бил член на 

научния колектив при подаване на проектното предложение п отговаря на 

условията за ръководител на проект съгласно изискванията на конкурса. 

Гл. ас. д-р Стефан Вълков е завършил Физическия факултет на Софийски Университет 

“Св. Климент Охридски”, специалност "Микроелектроника и информационни 

технологии" през 2012г. В периода 2015-2019г. е редовен докторант в Института по 

електроника - БАН по научно направление 4.1 “Физически науки” (Радиофизика и 

физическа електроника). През 2019г. защитава дисертационен труд за получаване на 

образователната п научна степен "доктор" на тема „Получаване п изследване на 

алумини за високотемпературни износоустойчиви приложения”. Същата година е 

избран за главен асистент в лаборатория "Физични технологии" към ИЕ-БАН. 

Научните му резултати са публикувани в 52 публикации, от които 32 са публикувани 

в списания с импакт фактор или импакт ранг. Ръководител е на договор КП-06-М 37/5 

"Получаване и изследване на леки композитни материали чрез електронно-лъчеви 

технологии", финансиран от фонд "Научни изследвания". Бил е ръководител на 

успешно приключил проект финансиран по програмата за подпомагане на млади учени 

п докторанти в БАН (ДФНП 17/1/2017 "Селективна повърхностна електроннолъчева 

обработка на леки метали"), за който е получил награда. Участва или е участвал в 5 
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проекта финансирани от Фонд "Научни изследвания". Участник е в проект 

BG05M20P001-1 002-0023-С01 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, 

еко- и енергоспестяващи системи и технологии", в който ИЕ-БАН е партньорска 

организация. 

На база на по-горе изложеното предлагам за ръководител на договор КП1-06-ДО 02/1 

"Високоякостен тръбен тел с пано въглеродни структури в алуминиев прах за дъгови 

адитивни процеси" да бъде избран гл. ас. д-р Стефан Цветанов Вълков. 

Приложения:  

1. Научна биография на гл. ас. д-р Стефан Цветанов Вълков 

2. Протокол от заседанието на членовете на научния колектив на Договор КП-

06-ДО02/1 

3. Списък на научния колектив от Договор КП-06-ДО 02/1 към момента на 

подписване на договора 

4. Решения на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" за промяна 

членовете на колектива 

5. Копие от Заповед № РД-09-60/06.04.2021 г. на Директора на ИЕ-БАН 

Решение на ПНЕК: 

Приема ръководството на договор КП-06-ДО 02/1 от 2019 г.  по Програма M-ERA. Да 

се поеме от гл. ас. д-р Стефан Цветанов Вълков. 
 

Решение на ИС: 

Приема ръководството на договор КП-06-ДО 02/1 от 2019 г. по Програма M-

ERA да се поеме от гл. ас. д-р Стефан Цветанов Вълков, като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

 

1.3.10. Уведомление с вх. № ФНИ-663 от 05.03.2021 г. от доц. д-р Димитър Димитров, 

ръководител на проект КП-06-Д002/3 от 24.10.2019 г. на тема “Функционални 

2D материали и хетероструктури за хибридни спинтронно-мемристивни 

устройства" по програмата M-ERA. 

Относно: 1- Удължаване на договора с общо 8 месеца / 6+2 мес./ до 24.12.2021 г. 

Обосновка 1: Поради възникналата епидемиологична обстановка, която 

възпрепятства съвместни изследователски дейности с международните участници по 

програмата M-ERA, както и забавянето на комуникацията и обмена на 

експериментални образци, молим за Вашето разрешение, освен служебно отпуснатите 

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

за изпълнение на I етап на договор КП-06-Д0002/3 да бъде удължен с още 6 месеца, т. 

е считано до 24.12.2021г. Удължаването на срока за изпълнение на първи етап на 

договора не нарушава или възпрепятства синхрона на изследванията с участие на 

партньорските организации поради това че техните договори нямат разделяне на 2 

етапа. 

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, първият етап на проект КП-06-Д002/3 от 24.10.2019 

г. се удължава с общо 8 месеца / 6+2 мес./, до 24.12.2021 г., като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 
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Приема удължаване срока за изпълнение на първия етап на проект КП-06-

Д002/3 от 24.10.2019 г. с общо 8 месеца / 6+2 мес./, до 24.12.2021 г., като се 

сключи допълнително споразумение. 

 

 

1.3.11. Уведомление с вх. № 100101/53 от 09.04.2021г. от доц. д-р Петър Александров 

Иванов, ръководител на договор Д002/3 от 20.12.2017 г. по програма Quant-ERA 

с тема „Сплетена Ридбергова материя за квантови сензори и симулации", СУ 

„Св. Климент Охридски“. 

Относно: Включване на член към колектива на договор Д002/3 от 20.12.2017 г. 

Обосновка: За нуждите на изпълнението на проекта и следвайки заложените цели, 

моля да разрешите включването в колектива на Богомила Станоева Николова-редовен 

студент 4- ти курс в бакалавърска програма по специалност Физика във Физическия 

факултет на СУ и Стефан Василев Стоименов студент 4-ти курс в бакалавърска 

програма по специалност Инжинерна Физика във Физическия факултет на СУ. Те ще 

работят по Работен пакет 3 Дейност 3.2 и Работен пакет 4 Дейност 4.3. от работната 

програма на проекта. 

Приложения: 

1. декларация съгласие на новопостъпващите членове - Богомила Станоева 

Николова-редовен студент и Стефан Василев Стоименов студент; 

3. CV на новопостъпващите членове  

4. списък на колектива с подписи за съгласие. 

Решение на ПНЕК: 

Приема включването на студентите Богомила Станоева Николова и Стефан Василев 

Стоименов към колектива на договор Д002/3 от 20.12.2017 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема включването на студентите Богомила Станоева Николова и Стефан 

Василев Стоименов  към колектива на договор Д002/3 от 20.12.2017 г. 

 

1.3.12. Уведомление с вх. № ФНИ-1872 от 14.06.2021г. от гл. ас. д-р Росен Георгиев, 

ръководител на договор КП - 06 - М48/3 от 26.11.2020 г., на тема: „SiO2-активна 

среда в опто-химични сензори и шаблон за направата на порести материали“, 

Институт по оптически материали и технологии – БАН. 

Относно:  промени в колектива на договор КП - 06 - М48/3 от 26.11.2020 г. 

Обосновка:  Във връзка с факта, че от 15.07.2021 г. гл.ас. д-р Катерина Емилова 

Лазарова няма да отговаря на дефиницията за „постдокторант“ дадена в ЗННИ и 

следвайки насоките дадени от ФНИ, предлагам тя да бъде изключена от колектива по 

проект КП - 06 - М48/3 от 26.11.2020 „8Ю2-активна среда в опто-химични сензори и 

шаблон за направата на порести материали“ считано от 01.07.2021 г. Промяната в 

колектива няма да попречи по никакъв начин на успешното завършване и отчитане на 

проекта. 

Приложение: Актуален списък с членовете на колектива и техните подписи, както и 

декларация-съгласие за напускане от гл. ас. д-р Катерина Емилова Лазарова. 

Решение на ПНЕК: 

Приема напускане на гл. ас. д-р Катерина Емилова Лазарова от колектива на договор 

КП - 06 - М48/3 от 26.11.2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема напускане на гл. ас. д-р Катерина Емилова Лазарова от колектива на 

договор КП - 06 - М48/3 от 26.11.2020 г. 
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1.3.13. Уведомление с вх. № ФНИ-1835 от 09.06.2021г. от гл. ас. Д-р Наталия 

Берберова-Бухова, ръководител на КП-06-М38/2 от 09.12.2019 г. на тема: 

„Механизъм на увеличение на  двулъчепречупването в анизотропни среди 

вследствие добавяне на наночастици“, Институт по оптически материали и 

технологии "Акад. Йордан Малиновски" – БАН. 

Относно: 

1. Подаване на доклад за промяна в научния състав на колектива 

2. Доклад за разглеждане на крайния срок на проекта по повод изтичане на 

постдокторантурата на ръководителя на договор КП-06-М38/2, одобрен за 

финансиране по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти - 2019г. “ 

Обосновка 1: 

1. Във връзка е подадена до мен декларация-съгласие за напускане от доц. д-р 

Деян Димов на проекта, на който съм ръководител се налага промяна на състава на 

колектива. Приложено подавам съгласие от останалите членове на колектива. Моля да 

бъде разрешена тази промяна. 

Обосновка 2: 

1. В качеството си на ръководител на договор КП-06-М38/2 "Механизъм на 

увеличение на двулъчепречупването в анизотропни среди вследствие добавянето на 

наночастици“ и във връзка с изтичането на пет годишната ми постдокторантура на 

22.07.2021г. и поради липсата на евентуален отговарящ на условията заместник от 

колектива, моля да ми бъде позволено да остана ръководител на договора до 1 

октомври 2021 г. Утвърденият срок на приключване на договора е 9 април 2022 г.. 

утвърден с Протокол 11/08.04.2021 г. През петте години постдокторантура една година 

съм била в отпуск по майчинство. 

Основният мотив за това искане е предвидените три участия с представяне на 

резултати от изследванията по проекта на членове на научния екип в две 

международни конференции през август и септември 2021 г. Ако това удължение бъде 

позволено средствата, предвидени за командировки ще бъдат целесъобразно 

използвани. 

Приложение: 

1. Декларация-съгласие за напускане на колектива от доц. д-р Деян Димов; 

2. Съгласие от останалите членове на колектива. 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема напускането на доц. д-р Деян Димов от колектива на договор КП-06-М38/2 

от 09.12.2019 г. 

2. Препоръчва на ръководителя да приключи договора, съгласно изтичане на 

постдокторантския статут, като предаде научен и финансов отчет според указанията 

на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема напускането на доц. д-р Деян Димов от колектива на договор КП-06-

М38/2 от 09.12.2019 г. 

2. Във връзка с изтичане на постдокторантския статут на ръководителя на 

договора на 22.07.2021г., приема договорът да бъде прекратен поради липса 

на член на колектива, отговарящ на условията за ръководител. Да бъде 

предаден научен и финансов отчет в срок от един месец след приключването 

съгласно договора с ФНИ. 
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1.3.14. Доклад с вх. № 0902/10 от 30.03.2021 г. от проф. дфн Димитър Бакалов, 

ръководител на научния колектив на договор ДН08/17 от 2017 г. на тема 

„Изследване на спектъра и взаимодействията на атоми и молекули с цел 

определяне на фундаментални характеристики и закономерности на материята 

”, Институт по Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН. 

Относно:  промени във финансовия план по договор ДН 08/17 от 2016 год.  

Обосновка: С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ от 

11.09.2020 г. (т. 2.1.3 от Протокол 35 от 11.09.2020 г.) срокът на втория етап на проект 

ДН08/17 беше удължен до 11.07.2021 г. без промяна на финансовия план. Заради това 

удължение, обаче, срокът на лиценза на част от използвания в изследователската ни 

работа софтуер (Origin на OriginLab и Mathematica на Wolfram Mathematica) изтече, и 

се налага той да бъде подновен; необходими са и допълнителни количества от 

материали и консумативи, използвани в работата по проекта. Поради продължаващата 

и до днес пандемична обстановка, която препятства осъществяването на планираните 

за II етап командировки, моля да ни бъде разрешено да пренасочим 14 500 лв от 

неизползваните средства от финансовия план на втория етап в перо „командировки“ 

към пера „закупуване на материали и консумативи“ и „външни услуги“. 

Преразпределените средства, съгласно изискванията на чл. 72 ал.З от Правилника, не 

надхвърлят сумата от на 25% от утвърдените за преки разходи средства от финансовия 

план за втория етап на проекта, възлизащи на 58 756 лв. 

Приложения: утвърдения от Фонд „Научни изследвания“ финансов план на проекта, 

както и актуализиран такъв. 

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, тъй като сумата в 

размер на 14 500 лв. надвишава 15%. 
 

Решение на ИС: 

Приема промените във финасовия план по договор ДН08/17 от 2017 г., като бъде 

сключено допълнително споразумение, тъй като сумата в размер на 14 500 лв. е 

24,7% от преките допустими разходи. 

 

 

1.4. Доклад с вх. № ФНИ-1981 от 18.06.2021 от доц. д-р Самир Наимов – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по 

Селскостопански науки към Фонд „Научни изследвания” относно 

предложения по доклади на ръководители на договори. 

 

1.4.1. Доклад с вх. № 100138/20/29.04.2021 г. от доц. д-р Цвета Христева, ръководител 

на проект по договор №ДН 06/9 от 17.12.2016 г., на тема: „Комплексно 

проучване върху механизмите за сигнализация направляващи 

взаимодействията в ризосферата между растения, микробиота, арбускуларни 

микоризни гъби и коренови паразитни растения“, базова организация: Институт 

по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ-ССА). 

Относно:  1. Удължаване срока на втори етап на проекта с 6 (4+2) месеца 

  2. Промяна в колектива на проекта 
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Обосновка: „1. Удължаване срокът за изпълнение на втори етап на договор ДН 06/9 

със шест месеца. 

Основните причини са: 

Необходимост от допълнително време за изпълнение на дейностите предвидени в 

Работната програма за 2 етап, във връзка е направени в нея промени и реорганизация, 

наложени от обстоятелства посочени и разгледани от Изпълнителният съвет на 

ФИИ поради прекратяване на сътрудничество с единия партньор по проекта - ПУ 

„П. Хилендарски“ (Протокол №20/15.05.2020 и Решение на ИС на ФИИ Изх. № 

100138/25 от 12.06.2020г.). Съгласно Актуализираната Работна програма и 

Споразумението за сътрудничество между останалите две научни организации 

(ИТТИ и ИФРГ) бенефициенти по проекта, изпълнението на научно-

изследователските дейности бе преразпределено между тях. така че 

първоначалната цялост на проекта да бъде запазена. Тези дейности са свързани 

основно с извеждане на серийни лаборатории опити по изследвания на кореновите 

отделяния в моделните растителни системи с кореновия паразит синя китка, техния 

фитохормонален спектър, с процесите на покълване на семената на паразитите, 

както и с процесите на микоризация на гостоприемниците и изискват значително 

технологично време. 

Допълнително утежняващо обстоятелство е извънредното положение заради 

епидемията от COVID-19. Противоепидемичните мерки наложиха въвеждането за 

определени периоди от време на дистанционна форма на работа, едновременно 

ползване на отпуски, намалено работно време, а организацията на работния процес 

в базовата организация - ИТТИ изключва възможността за достъп до сградите и 

работа в тях през тези периоди. Всичко това доведе до забавяне в залагането, 

трудности при поддържане на необходимите контролирани условия за успешното 

извеждане и завършване на опитите. Освен това една част от експериментите, 

които се залагат в ИТТИ са свързани с анализи извършвани в ИФРГ и лаборатория 

по хормонална регулация на растенията в Института по експериментална ботаника 

към Чешката академия на науките. Първоначалното забавяне наруши цикъла на 

извършване на следващите планирани дейности. За анализ на резултатите, 

представяне в научни форуми и научни публикации също е необходимо допълнително 

време. 

На основание гореизложеното, моля срокът за изпълнението на втория етап на 

договор ДН 06/9 да бъде удължен с шест месеца (до 13.02.2022г.). 

2. Промяна в състава на научния колектив 

Моля, от състава на научния колектив при ИТТИ. да бъде освободен гл. ас. д-р Йонко 

Георгиев Попчев, поради прекратяване на трудовите правоотношения с ИТТИ. 

Прилагам Декларация за съгласие на колектива Приложения 1 и 2).“ 

Решение на ПНЕК: 

По т. 1. 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 срока на втори етап на проекта с още 6 месеца. С 

протокол № 9/30.04.2020 г. ПНЕК е взела решение за удължаване срока на втори етап 

с шест месеца. Общото удължаване на етапа става 12 (дванадесет) месеца. След 

промяната проект по договор № ДН 06/9 от 17.12.2016  г. трябва да приключи на 

13.02.2022 г. Срок на подаване на отчета 13.03.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за удължаване на срока на втори етап на 

проект по договор № ДН 06/9 от 17.12.2016 г. с още 6 месеца, като бъде сключено 

допълнително споразумение. След промяната проект по договор № ДН 06/9 от 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 56/25.06.2021г. 

33 

17.12.2016  г. трябва да приключи на 13.02.2022 г. Срок на подаване на отчета 

13.03.2022 г. 

По т. 2. След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила 

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

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

приема исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 06/9 от 17.12.2016 

г. за напускане на гл. ас. д-р Йонко Йончев. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема искането за удължаване на срока на втори етап на проект по договор 

№ ДН 06/9 от 17.12.2016 г. с още 6 месеца, като бъде сключено допълнително 

споразумение. След промяната проект по договор № ДН 06/9 от 17.12.2016  

г. трябва да приключи на 13.02.2022 г. Срок на подаване на отчета 13.03.2022 

г. 

2. Приема исканата промяна за напускане на гл. ас. д-р Йонко Йончев от 

колектива на проект по договор № ДН 06/9 от 17.12.2016 г.  

 

 

1.4.2. Доклад с вх. № ФНИ-1513/11.05.2021 г. от гл. ас. д-р Людмила Димитрова, 

ръководител на проект по договор №КП-06 Н36/7 от 13.12.2019 г., на тема: 

„Разпространение и характеристика на хранителни патогени с антибиотична 

резистентност, изолирани от свине, лагуни, отпадни води и наторявани почви в 

България“, базова организация: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ 

при БАН. 

Относно: Удължаване срока на първи етап на проекта с 8 (6+2) месеца 

Обосновка: „Във връзка с настъпилата COVID-19 пандемия и забавяне на тръжната 

процедура с цяла една година в Института по микробиология “Стефан Ангелов” 

(ИМикБ - БАН) (приключи януари 2021 г.), планираните дейности и задачи се 

извършваха с изключително бавно темпо, свързано с осигуряването на необходимите 

материали и консумативи. Към настоящия момент продължава изпълнението на 

обществената поръчка и получаването на част от заявените материали. Поради 

голямата заболеваемост, Ръководството на ИМикБ - БАН въведе неприсъствени дни 

и членовете на екипа бяха в намален състав, тъй като не бяха в състояние да 

извършват заложените дейности и задачи в Работната програма. Свинефермерите 

не ни допускаха и нямаше как да бъдат взети поби за изследване. Всичко това 

допринесе за невъзможност осъществяването на част от плануваните дейности в 

плануваните срокове, поради което предлагам да бъде удължен срока за изпълнение 

на първия етап от договор КП-06-Н36/7 от 13 декември 2019 г. на тема: 

„Разпространение и характеристика на хранителни патогени с антибиотична 

резистентност, изолирани от свине, лагуни, отпадни води и наторявани почви в 

България“ с 6 (шест) месеца + 2 (два) месеца, служебно дадени от ФНИ, т.е. до 13 

февруари 2022 г. включително.“ 

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 срока на първи етап на проекта с 8 месеца (6+2). След 

промяната проект по договор № КП-06 Н 36/7 от 13.12.2019 г. трябва да приключи на 

13.02.2022 г. Срок на подаване на отчета 13.03.2022 г. 
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ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за удължаване на срока на първи етап на 

проект по договор № КП-06 Н 36/7 от 13.12.2019 г. с 8 (6+2) месеца, като бъде 

сключено допълнително споразумение. След промяната проект по договор № КП-06 Н 

36/7 от 13.12.2019  г. трябва да приключи на 13.02.2022 г. Срок на подаване на отчета 

13.03.2022 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането за удължаване на срока на първи етап на проект по договор № 

КП-06 Н 36/7 от 13.12.2019 г. с 8 (6+2) месеца, като бъде сключено 

допълнително споразумение. След промяната проект по договор № КП-06 Н 

36/7 от 13.12.2019  г. трябва да приключи на 13.02.2022 г. Срок на подаване на 

отчета 13.03.2022 г. 

 

1.4.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от 

изпълнението на договор №КП-06 М26/3 от 30.11.2018 г. на тема: „Приложение 

на интегрирани биомаркери в модел за оценка на водни екосистеми, замърсени с 

приоритетни органични вещества“ с ръководител гл. ас. д-р Весела Янчева, 

базова организация: Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", във 

връзка с доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-575/26.02.2021 г. на 

регистриран одитор №0260. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000  лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 19 149,13 лв. 

Неизразходвани средства: 850,87 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 850,87 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част на проект по договор № КП-06 М 26/3 от 30.11.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

ФНИ-575/26.02.2021 г. на регистриран одитор №0260, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 19 149,13 лв., сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 850,87 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите разходи: 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 850,87 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № КП-06 М 26/3 

от 30.11.2018 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема Много добра оценка на 

научната част на проект по договор № КП-06 М 26/3 от 30.11.2018 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. 

№ ФНИ-575/26.02.2021 г. на регистриран одитор №0260, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 19 149,13 лв., сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 850,87 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите разходи: 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 850,87 лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № КП-06 М 26/3 от 

30.11.2018 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-1948 от 17.06.2021 г. от Проф. д-р Людмил Пенюв 

Кирацов председател на Постоянната научно-експертна комисия по 

Биологически науки към Фонд „Научни изследвания“ относно решения по 

доклади от ръководители на договори. 

 

1.5.1. Доклад с вх. № 0903/46 от 26/04/2021г. от доц. д-р Екатерина Крумова, 

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

антарктически гъби: Роля в антиоксидантната защита, локализация, регулация 

и свойства ", Базова организация: Институт по микробиология „Стефан 

Ангелов”, БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 2 /два/ месеца.  

Обосновка: Предлагаме второ удължаване на срока за изпълнение на 2-ия етап 

от договора на проект ДН01/1-2016г на тема: „Каталаза от антарктически гъби: 

роля в антиоксидантната защита, локализация, регулация и свойства” в рамките 

на проекта. Срок за изпълнение на втория етап: 

 дата, според договора - 31.12.2020 г. 

 дата, според удължаването във връзка с противоепидемичните мерки в 

страната (Протокол 12 от 16.03.2020 г. на ИС на ФНИ) - 28.02.2021 г. 

 дата на първото удължение на втория етап, приета на заседание на 

Изпълнителният съвет на ФНИ/протокол №42/27.11.2020г/- 10.07.2021 г. 

 дата, предложена за второ удължаване на втория етап на проекта - 

10.09.2021г. 

Удължаването се налага от някои трудности, които колективът срещна:  

- при набавянето на химикали и консумативи за работа, произтичащо както 

от противоепидемичните мерки, така и от изпълнението на обществените 

поръчки. 

- публикуването на резултатите от експерименти, проведени през втория 

етап. 

Наложилото се удължаване на срока за изпълнение на 2-ия етап от договора е 

съгласувано с ръководството на ИМикБ. Приложена е резолюция от ръководителя 

на базовата организация. 

 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема повторното удължаване на срока по 

Договор ДН 01/1 с 2 /два/ месеца до 10.09.2021г.  Удължението от два месеца, 

отпуснато от ФНИ заради COVID пандемията е включено в предходното 
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удължение. След промяната договор ДН 01/1 трябва да приключи 10.09.2021г. 

Срок на подаване на отчета – до 10.10.2021г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема допълнително удължаване срока на договор ДН 01/1 от 2016 г. с 2 

/два/ месеца до 10.09.2021 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

1.5.2. Доклад с вх. № 0903/60 от 02/06/2021г. от доц. д-р Драган Петров Чобанов, 

ръководител на договор ДН 11/14 от 2017г., на тема: „Филогеографски 

пътища и бариери между Балканите, Карпатите и Мала Азия: комбинирано 

еволюционно-екологично изследване върху моделна група насекоми 

(Insecta: Orthoptera: Barbitistini)", Базова организация: Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 2 + 6 /осем/ месеца. 

Обосновка: Посоченият проект е в своя втори етап след пълно финансиране 

(оценка на първия етап „добра“). Към момента са публикувани четири научни 

публикации (от които три с импакт-фактор. включително една в списания от 

първи квартил на Web of Science). Още една публикация е под печат в списанието 

Arthropod Systematics & Phylogeny (Q1 в Scopus). Споменатите разработки са 

цитирани в приложение към това писмо. 

В момента се работи по други публикации. Тъй като нашата цел е публикуване на 

по-голямата част от изследванията ни в поне 5 издания от системата Web of 

Science, a процесът на разглеждане от редакционните колегии и рецензентите е 

значително забавен в условията на настоящата пандемия от Covid-19, очакваме 

приемането на тези публикации да се забави. 

В допълнение, поради затрудненото пътуване през 2020 година, планираните 

участия в чужбина бяха отменени, а планираните теренни сборове (командировки 

в страната) изостават времево и по проекта има неизразходени средства за 

командировки. В тази връзка моля за удължение на срока на проекта от шест (6) 

месеца след предвиденото от ФНИ удължение от два месеца т.е. общо осем месеца 

до 19.02.2022г. Приложена е резолюция от ръководителя на базовата организация  

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема удължаване на срока по Договор ДН 

11/14 с 8 /осем/ месеца до 19.02.2022 г. Удължението от два месеца, отпуснато от 

ФНИ заради COVID пандемията е включено в исканите 8 месеца. След промяната 

договор ДН 11/14 трябва да приключи 19.02.2022 г.Срок на подаване на отчета – 

до 19.03.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема удължаване срока за изпълнение на втория етап на договор ДН 11/14 

от 2017 г. с 8 /осем/ месеца до 19.02.2022  г.,като бъде сключено 

допълнително споразумение. 
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1.5.3. Доклад с вх. № 0907/64 от 08/04/2021г. от проф. дн Павлина Александрова 

Долашка, ръководител на договор ДН 01/14 от 2016г., на тема: „Протеомен 

анализ на нови природни пептиди с антибактериална и противогъбична 

активност, изолирани от охлюв Cornu aspersum", Базова организация: 

Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 2 /два/ месеца.  

Обосновка: Във връзка с изпълнението на проект ДН 01/14 от 19.12.2016 с ФНИ, 

с научен колектив от Институт по органична химия с Център по фитохимия при 

БАН (базова организация), Институт по микробиология - БАН и Биологически 

факултет към СУ, моля срокът за изпълнение на Етап 2 от проекта да бъде 

удължен до 30.08.2021 г. Наложените противоепидемични мерки в страната по 

време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична 

обстановка доведоха до невъзможността от провеждане на експерименти, 

усвояване на средствата и участия в конференции. Това е второ продължаване на 

срока за Етап 2-ри, като срокът беше удължен с 6 месеца с протокол № 39/06. 

11.2020 г.     

Прилагам: 

1. Писмо от директора на ИОХЦФ (базовата организация);  

2. Писмо от директора на ИМикБ (партньорска организация) 

3. Писмо от ректора на БФ към СУ (партньорска организация) 

за съгласие с предлаганото удължаване на срока. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема повторното удължаване на срока по 

Договор ДН 01/14 с 2 /два/ месеца до 30.08.2021г.  Удължението от два месеца, 

отпуснато от ФНИ заради COVID пандемията е включено в предходното 

удължение. След промяната договор ДН 01/14 трябва да приключи 30.08.2021г. 

Срок на подаване на отчета – до 30. 09.2021г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема допълнително удължаване срока за изпълнение на втория етап на 

договор ДН 01/14 от 2016 г. с 2 /два/ месеца до 30.08.2021г. ,  като бъде 

сключено допълнително споразумение. 

 

 

1.5.4. Доклад с вх. № ФНИ-1169 от 12/04/2021г. от проф. Стефка Германова 

Танева, ръководител на договор КП-06-Н31/8 от 11.12.2019 г., на тема: 

„Модификации в морфометричните, наномеханични и термодинамични 

параметри на периферни кръвни клетки – източник на нови диагностични 

маркери за невродегенеративни заболявания", Базова организация: Институт 

по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 1 етап с 2 + 6 /осем/ месеца. 

Обосновка: Планирам продължение на Етап 1 на проект № КП-06- Н31/8 от 2019 

г. Това се налага във връзка с невъзможността да се реализира експерименталната 

работа и да се изпълнят в срок предвидените задачи от работната програма, 
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свързано от една страна с възникналата епидемична обстановка и от друга от 

спецификата на проекта, изискващ работа с проби от пациенти, което е 

изключително затруднено, а в някои периоди невъзможно. Предлагам 

продължение с 8 месеца на Етап 1 на проекта до 11.02.2022г. Уведомлението е с 

копие до ръководителя на базовата организация и одобрение от него.  

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема удължаване на срока по Договор КП-

06-Н31/8 с 8 /осем/ месеца до 11.02.2022 г.. Удължението от два месеца, отпуснато 

от ФНИ заради COVID пандемията, е включено в исканите 8 месеца. След 

промяната 1 етап на договор КП-06-Н31/8  трябва да приключи 11.02.2022 г. Срок 

на подаване на отчета – до 11.03.2022г г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема удължаване срока за изпълнение на първия етап на договор КП-06-

Н31/8 от 11.12.2019 г. с 8 /осем/ месеца до 11.02.2022 г.,  като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

 

1.5.5. Доклад с вх. № 0907/64 от 08/04/2021г. от проф. д-р Геновева Начева, 

ръководител на договор ДН 11/20 от 22.12.2017г., на тема: „Комплексен 

подход за създаване на нови имуномодулиращи биотерапевтици", Базова 

организация: Институт по молекулярна биология БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 12 /дванадесет/ месеца.  

Обосновка: Пандемията от COVID-19 предизвика сериозни затруднения в 

провеждане на експерименталната работа предвидена в работната програма на 

договор ДН 11/20 от 22.12.2017г., поради наложените противоепидемични мерки. 

От друга страна, един от членовете на колектива, имащ ключова роля в 

изпълнението на задачи от работната програма, беше в продължителен отпуск по 

майчинство. Във връзка с тези обстоятелства най-учтиво ви молим за удължение 

на втори етап от договора. Освен официално разрешеното от ФИИ удължение от 

2 месеца бихме желали да ни бъдат разрешени допълнителни 10 месеца за 

изпълнение на задачите включени в работната програма, т.е. крайна дата на 

договора да стане 27.06.2022 г. 

Докладът е с копие до ръководителя на базовата организация, както и с копие до 

партньорските организации. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема удължаване на срока по Договор ДН 

11/20 от 2017 г. с 12 /дванадесет/ месеца до 27.06.2022 г. След промяната договор 

ДН 11/20 трябва да приключи до 27.06.2022 г. Срок на подаване на отчета – до 

27.07.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 
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Решение на ИС:   

Приема удължаване срока за изпълнение на втория етап на договор ДН 11/20 

от 22.12.2017 г. с 12 /дванадесет/ месеца до 27.06.2022 г.,  като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

 

1.5.6. Доклад с вх. № 0903/55 от 19/05/2021г. от проф. Евдокия Пашева, дбн, 

ръководител на договор ДН 11/16 от 2017г., на тема: „Нови фероцен 

съдържащи камфор сулфонамиди - антитуморна активност и механизъм на 

действие", Базова организация: Институт по молекулярна биология - БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 2 +6 /осем/ месеца. 

Обосновка: В качеството си на ръководител на договор ДН-11/16 от 18.12.2017 

г. в рамките на „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 

- 2017 г." по проект „Нови фероцен съдържащи камфор сулфонамиди - 

антитуморна активност и механизъм на действие", МОЛЯ,  за допълнително 

удължаване срока за изпълнение на договора с шест месеца до 19.02.2022 година. 

Договорът трябваше да приключи на 19.06.2021 г. 

ОБОСНОВКА: Във връзка с пандемията от C0VID-19, и наложените 

противоепидемични мерки, които наложиха дистанционен режим на работа за 

доста дълги периоди се получи сериозно забавяне в изпълнението на научните 

задачи по проекта. Проектът е експериментален и е невъзможно да се работи 

дистанционно. Всички тези обстоятелства налагат да поискаме допълнително 

удължение от шест месеца, което заедно с двата месеца удължение за COVID-19, 

което получихме през 2020 г. ще ни позволи да завършим успешно заплануваните 

научни задачи за втори етап. Докладът е одобрен от ръководителя на базовата 

организация. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема удължаване на срока по Договор ДН 

11/16 с 2 + 6 или 8/осем/ месеца до 19.02.2022 г. Удължението от два месеца, 

отпуснато от ФНИ заради COVID пандемията е включено в исканите 8 месеца. 

След промяната договор ДН 11/16  трябва да приключи до 19.02.2022г.Срок на 

подавне на отчета – до 19.03.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема удължаване срока за изпълнение на втория етап на договор ДН 11/16 

от 2017 г. с 8 /осем/ месеца до 19.02.2022 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

1.5.7. Доклад с вх. № ФНИ-1661 от 26/05/2021г. от гл. ас. д-р Звездимира 

Цветанова, ръководител на договор КП-06-Н31/20 от 17.12.2019 г., на тема: 

„Резистентни към антибиотици бактерии и гени за  резистентност към 

антибиотици в български природни и антропогенно повлияни води", Базова 

организация: Институт по микробиология "Стефан Ангелов" БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 1 етап с 2 + 7/девет/ месеца. 
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Обосновка: При обсъждане изпълнението на първия етап на договор № КП-06-

Н31/20 колективът отчете появилите се затруднения за реализиране в посочените 

срокове на задачите, включени в Работната програма за етапа. Това е свързано с 

изключително бавното провеждане на процедурите на обществените поръчки за 

закупуване на апаратурата и консумативите, необходими за изпълнение на 

договора. Институтът по микробиология стартира през януари 2020 г. 

подготовката на обществените поръчки ОП-2/2020 за закупуване на апаратура и 

ОП-4/2020 г. за закупуване на химикали, реактиви и консумативи 

dittp://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/profil-na-laipuvacha/obshtestveni-

porachki-2020-g/~). Процедурите по ОП-2 за закупуване на дълготрайни 

материални активи приключиха през април 2021 г., когато са подписани 

договорите за доставка на апаратура за целите на проекта - лабораторната 

центрофуга за епруветки и PCR (дог. № 209/1.04.2021 г.), вортекс (дог.№ 

214/1.04.2021 г.), ламинарен бокс (дог.№ 221/19.04.2021 г.) и лабораторен фризер 

при -20°С (дог.№ 222/20.04.2021 г). Последните две позиции все още не са 

доставени. 

Финализирането на ОП-4 е през декември 2020 г., когато са подписани договорите 

с фирмите, спечелили конкурса за доставка на химични, микробиологични и 

молекулярно- биологични реактиви и консумативи (договори №171/2.12.2020г; 

№172/2.12.2020г; №176/11.12.2020г и №177/15.12.2020г.) Доставянето на 

заявените консумативи започна една година след подписване на договор № КП-

06-Н31/20 с ФНИ, което отложи иачалато на планираните експериментални 

изследвания. Доставката на някои основни консумативи за молекулярна биология 

по дог. №171 не е приключила и до момента, което възпрепятства започването на 

изследователската дейност в съответствие с планираните в работните пакети (РП) 

задачи. 

Посочените в Работната програма за Етап 1 дейности  1.2. и 1.5. (РП 1), 2.2.и 2.3. 

(РП 2) и 3.3. (РП 3), свързани с провеждане на молекулно-биологични 

изследвания, все още не са започнали, поради недоставени реактиви. Времето за 

тяхното изпълнение е 12 месеца (РП 1), 6 месеца (РП 2) и 6 месеца (РП 3), а срокът 

за приключането на Етап 1 е 17.08.2021 г., включително удължението от 2 месеца 

във връзка е противоепидемичните мерки. Оставащите 2 месеца до приключване 

на Етап 1 по договора са крайно недостатъчни за изпълнение на планираните 

дейности и постигане на очакваните резултати. 

Пандемичната обстановка допълнително усложни изпълнението на проекта, 

поради затруднения достъп до пречиствателната станция за питейни води, както е 

предвидено в работната програма. Продължителното заболяване и отсъствие на 

член от колектива - ас.Димитьр Димитров, също се отрази на изпълнението на 

планираните задачи. 

С оглед изпълнението на предвидените в работната програма дейности, моля за 

Вашето съгласие за удължаване срока на Етап 1 на изследователския проект по 

договор № КП-06-Н31/20 с 9 месеца, за да бъдат постигнати поставените в етапа 

изследователски цели. Научният и финансовият отчет за Етап 1 на проекта ще 

бъдат представени до 17.05.2022 г. Докладът е одобрен от ръководителя на 

базовата организация. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема повторното удължаване на срока по 
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Договор КП-06-НЗ1/20 с 2 +7 или 9 /девет/ месеца до 17.03.2022г..  Удължението 

от два месеца, отпуснато от ФНИ заради COVID пандемията е включено в 

исканите 9 месеца. След промяната договор КП-06-НЗ1/20  трябва да приключи 

17.03.2022г.Срок на подаване на отчета – до 17.04.2022г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема удължаване срока за изпълнение на първия етап на договор КП-06-

Н31/20 от 17.12.2019 г. с 9 /девет/ месеца до 17.03.2022 г., като бъде 

сключено допълнително споразумение. 

 

1.5.8. Доклад с вх. № ФНИ-1111 от 08.04.2021 във връзка с вх.№ 9444/1 от 

12/04/2021 от 27/05/2021г. от проф. Чавдар Василев, ръководител на договор 

ДФНИ Б 02/29 от 2014 г., на тема: „Физиологична роля и терапевтичен 

потенциал на антитела с индуцирана полиспецифичност", Базова 

организация: Институт по микробиология, БАН. 

Относно:  Промяна на финансов план. 

Обосновка: Във връзка с изпълнението на Договор ДФНИ-Б02/29 от 12.12.2014 

г. Ви уведомявам за промяна във финансовия план. Тази промяна е под 10% от 

преките допустими разходи за втория етап. 

Мотиви за исканите промени : 

Прехвърлянето на средствата се налагат за закупуване на материали и 

консумативи за провеждане на масспектрометрични анализи и специфични 

химикали и консумативи за изпълнение на проекта. 

Също така не е възможност да бъдат осъществени заплануваните командировки 

по проекта, поради наложените ограничения през последната година . 

Това налага промяна на разпределението на средствата по бюджета както следва:  

От т. „Командировки в т.ч. и в чужбина“ се прехвърля сумата от 3958 (три хиляди 

деветстотин петдесет и осем лв.) към т. „Материали, химикали и консумативи“, 

като: 558 (петстотин петдесет и осем) лв. от бюджета за ИОХЦФ-БАН и 

3400 (три хиляди и четиристотин) лв. от бюджета на ИМикБ.  

Средствата по т. „Командировки в т.ч. и в чужбина“ се променя на 0.0 лв. за 

ИМикБ и 942 лв. за ИОХЦФ-БАН и представляват 4,3% от Преките допустими 

разходи. 

Общо сумата от 2600.00 лв. (2,8% от Преките допустими разходи) се прехвърля от 

т. „Разходи за персонал", като 2000,00 лв. се прехвърлят към перо „Одит“ за 

заплащане за Етап 1-ви и Етап 2-ри, и 600,00 лв. към т. „Материали, химикали и 

консумативи“. 

След прехвърляне на 3958 лв. от т.„Командировки в т.ч. и в чужбина“ и 600 лв. от 

т. „Разходи за персонал“, бюджетът за т. „Материали, химикали и консумативи“ 

се променя на 56908 (петдесет и шест хиляди деветстотин и осем) лв. за ИМикБ и 

4666,00 (четири хиляди шестстотин шестдесет и шест) лв. за ИОХЦФ-БАН. Тези 

средства ще бъдат използвани за закупуване на консумативи и химикали за 

проведените масспектрометрични анализи и сравнителни електрофоретични 

анализи. 

Исканата промяна на разпределението на бюджета не променят процентното 

разпределение на бюджета спрямо партньорските организации.  

Моля да разрешите използването на средствата от 24 538 лв. за възнаграждение 

на колектива от доц. Атанас Пашов и проф. Чавдар Василев поради напускане на 
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две от участничките на колектива от ИМикБ преди втората част на проекта -гл. 

асист. Иглика Джумерска-Алексиева и д-р Мая Хаджиева,  

Приложения: 

 ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЕТАП 2-ри 

 НОВО ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЕТАП 2-

ри 

 Доказателство за напускане на проекта от две участнички 

 Писмо до проф. Георги Вайсилов. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие 

с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че при така представения актуализиран ФП след поисканите промени, се 

надвишават максимално допустимите разходи от 45% за перо „Материали и 

консумативи“ (според насоките на конкурса). По т.2 разходите за одит са двойно по-

големи от допустимите за етапа. Сумите е трябвало да се предвидят при изготвяне на 

финансовия план за 2-ри етап, (съгласно анекса). Освен това не може от преки 

допустими разходи да се прави прехвърляне в непреки Допустими разходи. Относно 

промените по перо „Възнаграждения на колектива“ също има надвишаване и на 

максимално допустимия процент (според насоките на конкурса). 

ПНЕК не приема промените във финансовия план. 

 

Понеже договорът е от 2014 г., ПНЕК представя доклада на ИС за сведение. 
 

Решение на ИС:   

Потвърждава решението на ПНЕК. 

 

 

1.5.9. Доклад с вх. № ФНИ-1358 от 23/04/2021г. от от доц. д-р Виолин Райков, 

ръководител на договор КП-06-П41/7 от 30.11.2020г., на тема: „Екосистемен 

подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на 

ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море", Базова 

организация: Институт по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна. 

Относно:  Промяна на научен колектив  

Обосновка: Във връзка с дългосрочното отсъствие на гл. ас. д-р Галина Пенкова 

Трайкова, е необходимо тя да бъде освободена от колектива в проект КП-06-Н41/7 

"Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на 

популации па ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море“ и 

да бъде заменена с гл. ас. Елина Цветанова. Гл. ас. д-р Елина Руменова Цветанова 

има необходимите компетенции за извършване на дейностите по проекта и 

включването й в колектива ще подпомогне качественото им и навременно 

изпълнение на проекта. Прилагам: 

 Декларация от гл. ас. д-р Галина Трайкова за напускане на колектива 

 Служебна бележка за срока на отсъствие на гл. ас. д-р Галина Ненкова 

Трайкова. 

 CV на гл. ас. д-р Елина Руменова Цветанова 

 Съгласие на гл. ас. д-р Елина Руменова Цветанова за включване в 

колектива. 

 Списък на работния колектив с подписи с изразено съгласие за включване 

на нов член на работния колектив: 

 Актуализиран списък на работния колектив с включен новия участник.  
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Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че промяната отговаря на изискванията на ПФНИ и 

насоките на конкурса, и приема исканата промяна в колектива по договор КП-06-

Н41/7 от 2020 г. напускане на гл. ас. д-р Галина Трайкова и включване на гл. ас. 

д-р Елина Руменова Цветанова.  

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна. 
 

Решение на ИС:   

Приема исканата промяна в колектива по договор КП-06-Н41/7 от 2020 г., 

както следва: напускане на гл. ас. д-р Галина Трайкова и включване на гл. 

ас. д-р Елина Руменова Цветанова.  

 

1.5.10. Доклад с вх. № ФНИ-1709 от 31/05/2021г. от проф. д-р Цветан Златанов, 

ръководител на договор КП-06-Н31/12 от 11.12.2019., на тема: „Сценарии 

за управление на горите за опазване на растителното и гъбно разнообразие 

в условията на климатични промени (MFORDIV)", Базова организация: 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН. 

Относно:  Промяна на научен колектив  

Обосновка: Причината за промяната е отказването на един от членовете на екипа 

- доц. д-р Анна Ганева. Поради прекарано тежко заболяване и необходимост от 

продължителен период за възстановяване, доц. Ганева няма да може да изпълнява 

ангажиментите си по договора. Заедно с останалите членове на екипа, взехме 

решение на нейно място да бъде включен доц. д-р Кирил Василев, които 

притежава сходна професионална експертиза.  Към настоящето писмо прилагам:  

 Заявление за напускане на проекта от доц. д-р Анна Ганева; 

 Писмо за съгласие за включване в проекта от доц. д-р Кирил Василев; 

 Професионална биография на доц. д-р Кирил Василев; 

 Писмо за съгласие на останалите членове на колектива, за включването на 

доц. д-р Кирил Василев в екипа; 

 Нов списък на научния колектив. 

 Одобрение за исканата промяна от ръководството на базовата организация.  

 Декларации №5 и №6 за лични данни и конфликт на интереси.  

Решение на ПНЕК:   

ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че промяната отговаря на изискванията на ПФНИ и 

насоките на конкурса, и приема исканата промяна в колектива по договор КП -06-

Н31/12 от 2019 г. напускане на доц. д-р Анна Ганева и включване на доц. д-р 

Кирил Василев.  

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна. 
 

Решение на ИС:   

Приема исканата промяна в колектива по договор КП-06-Н31/12 от 2019 г. 

напускане на доц. д-р Анна Ганева и включване на доц. д-р Кирил Василев. 

 

1.5.11. Доклад с вх. № ФНИ-1766 от 02/06/2021г. от гл. ас. д-р Боян Петров 

Златков, ръководител на договор КП-06-Н31/4 от 10.12.2019 г., на тема: 

„Полов отбор при пеперудите: механизми на копулация и функционална 

морфология на копулационните органи (Insecta:  Lepidoptera)", Базова 
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организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - 

БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 1 етап с 2 + 6 /осем/ месеца. 

Обосновка: Ръководеният от мен проект е в своя първи етап от финансирането 

си. Работата по него беше значително затруднена най-вече от усложнената 

епидемиологична обстановка у нас и в чужбина. Достъпът до лабораториите беше 

преустановен за дълъг период, не бяха осъществени навреме теренните 

командировки за събиране на материал. Като допълнително усложнение бяха (до 

голяма степен все още са) ограниченията за пътуване в чужбина, респ. участие в 

международни форуми и работа в лаборатории извън страната. В резултат на това 

все още няма излезли публикации по проекта (има една завършена в процес на 

подаване), няма участия в научни форуми (има заявено едно участие за края на 

септември 2021), а по-голямата част от средствата не са изразходвани. Предвид 

забавения процес на публикуване очаквам излизане от печат на подготвяните 

статии в началото на 2022 г. Поради гореизложените факти, моля за удължение на 

срока на проекта от шест (6) месеца след предвиденото от ФНИ удължение от два 

месеца, т.е. общо осем месеца след официално установения край на проекта (към 

края на февруари 2022 г.) 

Докладът е съгласуван с базовата организация - Институт но биоразнообразие и 

екосистемни изследвания, БАН. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в 

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема удължаване на срока по Договор КП-

06-Н31/4 с 8 /осем/ месеца до 10.02.2022 г.. Удължението от два месеца, отпуснато 

от ФНИ заради COVID пандемията, е включено в исканите 8 месеца. След 

промяната 1 етап на договор КП-06-Н31/4 трябва да приключи 10.02.2022 г. Срок 

на подаване на отчета – до 10.03.2022г г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема удължаване срока на договор КП-06-Н31/4 от 2019 г. с 8 /осем/ 

месеца до 10.02.2022 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

 

1.6. Доклад с вх. № ФНИ-2078 от 24.06.2021 г. от проф. д-р Христина Василева, 

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

ръководители на договори. 

 

1.6.1. Уведомление с вх. № ФНИ-0905/ 11 от  09.04.2021 г. от проф. Емил Ботев, ръководител 

на проект по договор № ДН 14/1 от 11.12.2017 г., на тема: „Изследване на 

измененията в някои геофизични полета предхождащи появата на 

земетресения в района на Балканите“, базова организация: НИГГГ-БАН. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с 8 м  /6 + 2/.,  до 12 февруари  2022 г. 

Обосновка: „Съгласно чл.75 ал.1 от Правилника на Фонд „Научни изследвания" Ви 

уведомявам за значително забавяне на планираните дейности по два от 

работните пакети от втория етап на договор ДН14-1/11.12.2017 поради 

създалата се ситуация с COVID-19.  



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 56/25.06.2021г. 

45 

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 предлага на ИС, да 

бъде прието искането за удължаване на срока на втори етап на проекта с още 8 м. 

След промяната,  договор № КП-06- ДН 14/ 1 от 2017 г. трябва да приключи на 

12.02.2022 г. Срок на предаване на отчета 10.03.2022 г. Необходимо е да се 

подпише Допълнително споразумение.  
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срока на втори етап на договор ДН14/1 от 2017 г. 

с 8 месеца, като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. След промяната, договор ДН 14/1 от 2017 г. трябва да 

приключи на 12.02.2022 г. Срок на предаване на отчета 10.03.2022 г.  

 

1.6.2. Уведомление с вх. № ФНИ-1542 от 17.05.2021 г. от д-р инж. Красимира Антонова 

Тончева, ръководител на проект по договор № КП-О6-ОПР 03/ 4 от 2018 г.., на тема: 

„Изследване условията на синтез и свойствата на цветни петрургични материали на база 

седиментни и метаморфни скали“, базова организация: Институт по металознание, 

съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика „Академик А. Балевски“ 

БАН. 

Относно: Промяна в научния колектив 

Обосновка: „Моля за Вашето разрешение за следната промяна по отношение на 

членове на научния колектив: Поради настъпили обстоятелства [прекратяване  

на трудовите правоотношения] и невъзможност за работа по проекта на член 

от колектива — д-р инж. Петьо Първанов Иванов предлагам смяна със спец. д-р 

Гергана Ангелова Мутафчиева, която е специалист по: Разработване, създаване 

и изследване на силикатни форми.“. 

Приложения: 

• Доклад от бенефициента ИМС ТЦХА „Акад. А. Балевски” — БАН. 

• Заявление от доц. Петьо Иванов. 

• Съгласие от членовете на научния колектив. 

• Съгласие /удостоверение/ от д-р Гергана Ангелова Мутафчиева. 

• Научна биография. 

Спазени са изискванията на чл. 74 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“. 

Искането за промяната е съгласувано от ръководителя на базовата организация.  

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК връща доклада и 

изисква от ръководителя на проект № КП-О6-ОПР 03/ 4 от 2018 г. да изпрати 

пълна автобиография на новият кандидат член на колектива д-р Гергана Ангелова 

Мутафчиева. Липсват данни за публикационната дейност. В случай, че няма 

такава, следва да се отбележи в автобиографията. 
 

Решение на ИС: 

Връща доклада и изисква от ръководителя на проект № КП-О6-ОПР 03/ 4 

от 2018 г. да изпрати пълна автобиография на новият кандидат член на 

колектива д-р Гергана Ангелова Мутафчиева. Липсват данни за 

публикационната дейност. В случай, че няма такава, следва да се отбележи 

в автобиографията. 
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1.7. Доклад с вх. № ФНИ-2074 от 24.06.2021 г. от проф. дн Соня Милева-

Божанова, председател на ПНЕК по Обществени науки относно решения по 

доклади от ръководители на договори. 

 

1.7.1. Уведомление с вх. № ФНИ-1888 от 14.06.2021 г. от гл. ас. д-р Калин Цветанов, 

ръководител на проект по договор КП-О6-М25/З от 14 декември 2018 год.., на тема 

„Комуникационен мениджмънт: Информационни потоци, системи за 

управление и степени на интегрираност на комуникациите в корпорации, 

неправителствени организации и държавни агенции в България (КОМ: 

Инсист)", базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Относно: Второ удължаване на срок с още 4 месеца /първо удължение - 6 месеца/ 

Обосновка: Проектът бе с оригинална продължителност 24 месеца като се 

изпълнява и отчита в един етап съгласно чл. З от договора за финансиране. На 

база публикувана информация на сайта на Фонд „Научни изследвания” от 16 

март 2020 година във връзка с епидемията от COVID-19 в България и извлечение 

от протокол №11/25.11.2020 на ПНЕК по обществени науки крайният срок за 

изпълнение и отчитане към настоящия момент е 14 август 2021 година. Той бе 

удължен еднократно с 6 месеца след постъпила молба от мен като ръководител 

като не бе сключвано допълнително споразумение на основание чл. 75, ал. 2 от 

Правилника на Фонд „Научни изследвания". 

Решение на ПНЕК:   

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за 

конкурса и приема уведомлението за второ удължаване на срока на договор КП-

06-М25/ З от 14 декември 2018 год.. с още 4 месеца, като се сключи 

допълнително споразумение. Така срокът за приключване на проекта е 

14.12.2021 г.   
 

Решение на ИС:   

Приема срока на договор КП-06-М25/З от 14 декември 2018 год. да бъде 

удължен с още 4 месеца, като се сключи допълнително споразумение. Срок 

за приключване на проекта 14.12.2021 г. Срок за предаване на отчета 

14.01.2022 г. 

 

 

1.7.2. Уведомление с вх. Номер 0905/ 13 от 19.04.2021 г.. от доц. д-р Надежда Илиева 

Атанасова, ръководител на проект по договор ДН 15/ 7 от 11.12.2017 г. от 

18.12.2019., на тема „Пространствена сегрегация и отражението й върху 

социалната интеграция на ромите в Харман махала в гр. Пловдив“, базова 

организация: НИГГГ, БАН 

Относно: Удължаване на срок втори етап с 8 месеца /6 + 2/ 

Обосновка: „Ситуацията в страната съвместно с прилаганите ограничаващи 

противоепидемични мерки от март 2020 г. продължаващи и през настоящата 

година, затрудняват реализирането на планираните дейности свързани с 

провеждането на анкетни проучвания сред населението в ромската махала 

Харман в гр. Пловдив през 2020 г. В тази връзка бяхме принудени да ги отложим 

за 2021 г. Ограничителните мерки са причина и за отлаганото участие на 

колектива в 34 Международен географски конгрес в Истанбул, който беше 

отменен за август 2021 г. “. 
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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 за удължаване на срока на договор ДН 15/ 7 от 

11.12.2017 г. с 8 месеца до 10.02.2022 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. Срок за предаване на отчета 10.03.2022 г. 
 

Решение на ИС:   

Приема срокът за изпълнение на втория етап на договор ДН 15/ 7 от 

11.12.2017 г. да бъде удължен с 8 месеца, като се сключи допълнително 

споразумение. Срок за приключване на проекта 10.02.2022 г. Срок за 

предаване на отчета 10.03.2022 г. 

  

1.7.3. Уведомление с вх. Номер 0903/43 от 21.04.2021 г., от Милена Славчева 

Михайлова, ръководител на проект по договор ДН15/6 от 11.12.2017 г., на 

тема: Психофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и 

юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“, 

базова организация: Институт по невробиология, БАН 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на договора с една година  /втори 

етап/     

Обосновка: „Ръководителят на екипа аргументира искането за удължение на 

изпълнението на проекта с възникнали проблеми във връзка с пандемията от 

COVID – 19. Те водят до забавяне  на  процеса  на  набиране  и  изследване  на  

доброволци  по  проекта  поради следните причини: Центровете за работа с 

деца, които съдействат за набиране на доброволци за изследвания по проекта, 

бяха многократно затваряни  или преминаваха на дистанционен режим  на  

работа; изключително затруднено,  а  за  дълги  периоди  от  време  -   и  

невъзможно  провеждането  на изследвания  с  доброволци,  както  в  Института   

по  невробиология, така  и  в училищата  и  центровете,  където  преди  началото  

на  пандемията  екипът е провеждал своите изследвания; отмяна  на  

изследвания  поради  заболяване  на  децата  и  юношите,  които участваха в 

изследванията, а също и на членове на научния колектив. Друга причина, която 

се изтъква е забавяне  на  процеса  на  публикуване  на  получените  резултати 

по  изследователските задачи поради: приоритетното приемане на статии, 

които са пряко свързани с пандемията, както и удължени срокове за рецензирано 

и приемане на всички статии. Изтъква се и затруднено участие в международни 

конференции и други научни форуми, свързано с отмяната на редица събития.“  

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,  

ПНЕК предлага на ИС да приеме уведомлението за удължаване на срока на 

договор ДН15/6 от 11.12.2017 г. с 12 месеца до 09.06.2022 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. Срок за предаване на отчета 09.07.2022 г. 
 

Решение на ИС:   

Приема срокът за изпълнение на втория етап на договор ДН 15/ 6 от 

11.12.2017 г. да бъде удължен с 12 месеца, като се сключи допълнително 
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споразумение. Срок за приключване на проекта 09.06.2022 г. Срок за 

предаване на отчета 09.07.2022 г. 

 

1.7.4. Уведомление с вх. Номер ФНИ-1376 г., от гл. ас. д-р Илина Добринова Начева, 

ръководител на проект по договор № КП-06-ДК2/5 от 2020 г., на тема „Социално-

психологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на 

преживяванията“, Институт за изследването на човека, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния  колектив - включване в екипа на гл. ас. д-р Полимира 

Митева, на мястото на гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова за периода до 

08.10.2021 г.  

Обосновка: гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова да бъде заместена от гл. ас. 

д-р Полимира Митева за периода, в който ползва отпуск по майчинство (Заповед 

РД-6-512 от 21.12.2020 г., майчинство в периода 07.01.2021-08.10.2021 г.) 

Спазени са изискванията на чл. 74 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“. 

Искането за промяната е съгласувано от ръководителя на базовата организация.  

Приложения: документи на хартиен носител, с оригинални подписи и печати 

1. Утвърждаване на исканата промяна от ръководителя на базовата организация; 

2. Писмено съгласие на напускащия член на научния колектив; 

3. Писмено съгласие на предложените нови членове на научния колектив и тяхна научна 

биография по образец - на български и английски език; 

4. Съгласие на колектива - прилага се актуализиран списък на научния колектив с подписи на 

всички членове, притежаващи научната степен доктор или доктор на науките; 

5. Нов списък на научния колектив; 

Решение на ПНЕК: 

Приема исканата промяна за включване на млад учен – гл. ас. д-р Полимира Митева в колектива 

на проект по договор КП-06-ДК2/5 от 2020 г. Предлага на ИС да утвърди замяната на гл. 

ас. д-р Виктория Недева-Атанасова с гл. ас. д-р Полимира Митева. 
 

Решение на ИС: 

Приема включватено на млад учен – гл. ас. д-р Полимира Митева в колектива на проект 

по договор КП-06-ДК2/5 от 2020 г. 

 

1.7.5. Уведомление с вх. Номер ФНИ-1206 от 13.4.2021 г., от проф. дн. Ирена Петева, 

ръководител на проект по договор КП 06-ОПР05/ 14 от 17.12.2018 г., на тема 

„Приложение на смесената реалност в обучението и популяризирането на културно-

историческото наследство в университетска информационна среда“, УНИБИТ. 

Относно: Промяна в колектива - включване в екипа на млад учен– ас. д-р Деница 

Юриева Младенова 

Обосновка: „Защитена дисертация по сходна тематика, изследователски 

интереси и натрупан опит в дигитализацията на лични колекции, преноса на 

автентичност и тяхното атрактивно презентиране в новите медии. Налице са 

резултати, апробирани в съвместни публикации с членове на научния колектив на 

проекта и възможност за обогатяване на изследователската работа и 

резултатите по проекта. Представено е съгласие за участие от ас. д -р Д. 

Младенова, CV на български и на английски.“  

Приложения: 

1. Съгласие от Деница Юриева Младенова за включването й в колектива.  

2. Автобиография на д-р Деница Юриева Младенова 

3. Съгласие от целия колектив, за включване на млад учен– ас. д-р Деница 

Юриева Младенова 
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Решение на ПНЕК: 

Приема исканата промяна за включване на млад учен – ас. д-р Деница Юриева 

Младенова в колектива на проект по договор КП 06-ОПР05/14 от 17.12.2018 г. 

Предлага на ИС да утвърди състава на екипа по проекта с включването на ас. д -р 

Деница Юриева Младенова. 

 

Решение на ИС: 

Приема включването на млад учен – ас. д-р Деница Юриева Младенова в 

колектива на проект по договор КП 06-ОПР05/14 от 17.12.2018 г.  

 

 

1.8. Доклад с вх. № ФНИ-2103 от 25.06.2021 г. от проф. дн Маргарита 

Младенова, председател на ПНЕК по Хуманитарни науки относно решения по 

доклади от ръководители на договори. 

 

1.8.1. Уведомление с вх. № 0909/25 от 28.05.2021. от проф. дфн Румяна Дамянова, 

ръководител на проект по договор № ДН 10/10 от 16.12.2016 г., на тема: 

„Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство 

на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“, базова организация: Институт за 

литература при БАН. 

Относно: Промяна на финансов план – прехвърляне на 14 000 лв. от перо 

„Разходи за командировки“ към перо „Други допустими разходи, пряко свързани 

с изпълнението на проекта“. 

Обосновка: Неизразходваните средства за командировки поради забраната за 

пътувания във връзка с пандемията от Ковид 19 ще бъдат изразходвани за 

публикуването на още един том от трудовете на проф. Йоцов, тъй като не е било 

възможно да се предвиди точният обем на материалите за издаване, които са се 

оказали значително повече от очакваното. Затова се налага да се издаде още един, 

трети том с неговите трудове.  

Приложения: 

1. Утвърден финансов план за II етап по проекта 

2. Коригиран финансов план за II етап по проекта   

Решение на ПНЕК:   

По договор ДН 10/10 от 16.12.2016 г. ПНЕК по Хуманитарни науки приема да бъде 

издаден и трети том с трудове на проф. Б. Йоцов. Въз  основа на това предлага 

исканата за прехвърляне сума да бъде намалена до 25% от общата сума на преките 

допустими разходи за втория етап на проекта. ПНЕК предлага на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да одобри прехвърлянето сума от 25 % от общите допустими 

разходи за втория етап на проекта (около 13  000 лв.) за издаване на третия том 

при сключване на допълнително споразумение за прехвърлянето на тази сума, 

което не противоречи на Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 

71 до чл. 75 от ПФНИ. 

 

Решение на ИС:   

Приема да бъдат прехвърлени до 25 % от преките допустими разходи за 

втория етап на проекта от перо „Разходи за командировки“ към перо „Други 

допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“, като се 

сключи допълнително  споразумение към договора за финансиране.  

 

1.8.2. Уведомление с вх. № 0909/24 от 28.05.2021. от проф. дфн Румяна Дамянова, 
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ръководител на проект по договор № ДН 10/10 от 16.12.2016 г., на тема: 

„Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство 

на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“, базова организация: Институт за 

литература при БАН. 

Относно: Удължаване на втория етап с 3 месеца.  

Обосновка: Ограниченията във връзка с пандемията от Ковид 19, както и 

непредвиденият обем работа по подготовката за издаване на т. 3 от трудовете на 

проф. Борис Йоцов, тъй като не е било възможно да се предвиди точният обем на 

материалите за издаване, налагат нарасналия обем работа върху трети том с 

трудове на професора да продължи, тъй като не е приключила в предвидения срок. 

Решение на ПНЕК: Приема да се удължи втория етап на проекта „Българският 

литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: 

реконструкция на идеите с 3 месеца. Това обаче ще бъде второ удължение – вече 

е ползвано едно удължение от 5 месеца, което означава общо 8 месеца удължение 

на срока на проекта. ПНЕК предлага ИС да разгледа искането на екипа по 

проекта и да разреши удължаването с още 3 месеца при сключване на 

допълнително споразумение, което не противоречи на Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ. 

 

Решение на ИС:   

Приема срокът за изпълнение на втория етап на договор ДН 10/ 10 от 2016 г. 

да бъде удължен с 8 месеца, като се сключи допълнително споразумение. 

Срок за приключване на проекта 17.01.2022 г. Срок за предаване на отчета 

15.02.2022 г. 

  

1.8.3. Писмо с вх. № ФНИ-1574 от 18.05.2021 г. от гл. ас. д-р Константин Голев, 

ръководител на проект по договор № КП-06-М 30/4 от 17.12.2018 г. на тема: 

„Номадските заселвания в българските земи през Късното средновековие – 

история, памет и употреба“, базова организация: Институт за исторически 

изследвания към БАН  

Относно: Удължаване на срока на проекта с 5 месеца. 

Обосновка: Удължението се налага поради продължителността на Ковид-кризата 

и ограниченията за пътуване през голяма част от времетраенето на проекта, които 

направиха невъзможни теренните проучвания и по-конкретно командировките, 

планирани за Североизточна България, както и планираните командировки в 

чужбина. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК не може да вземе решение по удължаване на срока с 

повече от 6 месеца общо. Проектът вече е ползвал едно удължение от 6 месеца. 

ПНЕК предлага на ИС поради важността на теренните проучвания за 

осъществяване на проекта, да разгледа искането на екипа и при възможност да 

разреши допълнително удължаване на срока му (общо с 11 месеца) след 

сключване на допълнително споразумение, което не противоречи на Вътрешните 

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

Решение на ИС:   

Приема срокът на договор КП-06-М 30/4 от 17.12.2018 г. да бъде удължен 

с 5 месеца, като се сключи допълнително споразумение. Срок за 

приключване на проекта 17.12.2021 г. Срок за предаване на отчета 

17.01.2022 г. 
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1.8.4. Молба с вх. № 100101/ 56 от 26.04.2021 г.,  от проф. Александър Кьосев, ръководител 

на проект по договор № ДН 20/1 от 2017 г. и допълнително споразумение №1 

от 20.07.2020 г. на тема: „Читателски практики в България 2018“, базова 

организация: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Относно: удължаване с 12 месеца на вторият етап на проекта  „Читателски 

практики в България 2018“ с договор № ДН 20/1 от 2017 год. и допълнително 

споразумение № 1 от 20.07.2020 г. Краен срок за завършване на проекта 25.12. 

2021 г. 

Обосновка: Поради ограничения, свързани с пандемията от Ковид-19 и 

извънредната епидемична обстановка, значителна част от заложените в работната 

програма дейности не са осъществени в съответните срокове.  

Решение на ПНЕК:   

По договор ДН 20/1 от 2017 г. и допълнително споразумение №1 от 20.07.2020 г. 

ПНЕК по Хуманитарни науки намира, че искането за удължаване от 12 месеца е 

обосновано, но е в противоречие с Вътрешните правила за прилагане на 

процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ. Проектът е от 2017 г. и вече има 

допълнително споразумение, поради което ПНЕК предлага на ИС да разгледа 

възможно удължаване на проекта „Читателски практики в България 2018“, 

свързано с евентуално сключване на ново допълнително споразумение.  
 

Решение на ИС:   

Приема срокът за изпълнение на втория етап на договор ДН 20/1 от 2017 год. 

да бъде удължен с 12 месеца, като се сключи допълнително 

споразумение. Срок за приключване на проекта 25.12.2022 г. Срок за 

предаване на отчета 23.01.2023 г. 

 

1.8.5. Заявление с вх. № 0909/ 23 от 18.05.2021 г., от проф. д. изк. Лозанка Пейчева, 

ръководител на проект по договор № ДН 20/10 от 11.12.2017 г. на тема: 

„Конструиране на национално културно наследство в чужбина: 

трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“ базова 

организация: Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей 

Относно: удължаване с 12 месеца втория етап на проекта „Конструиране на 

национално културно наследство в чужбина: трансгранични поклоннически и 

възпоменателни практики. Вторият етап на проекта стартира на 13.12.2019 г. 

приключва на 13.08.2021 г. 

 Обосновка: Поради ограничения, свързани с пандемията от Ковид-19 и 

извънредната епидемична обстановка,  значителна част от заложените в работната 

програма дейности не са осъществени в съответните срокове.  

Решение на ПНЕК:  По договор ДН 20/10 от 11.12.2017 г. ПНЕК по Хуманитарни 

науки намира, че искането за удължаване от 12 месеца е обосновано, но 

противоречи на Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, още повече, че проектът е от 2017 г. и вече има допълнително 

споразумение. ПНЕК предлага на Изпълнителния съвет на ФНИ да разгледа 

искането за удължаване на проекта „Конструиране на национално културно 

наследство в чужбина: трансгранични поклоннически и възпоменателни 

практики“ и по възможност да одобри удължаването му със сключване на ново 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема срокът за изпълнение на втория етап на договор ДН 20/10 от 2017 

год. да бъде удължен с 12 месеца, като се сключи допълнително 
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споразумение. Срок за приключване на проекта 12.08.2022 г. Срок за 

предаване на отчета 12.09.2022 г. 

 

1.8.6. Уведомление с вх. № ФНИ-1482 от 10.05.2021 г. от проф. Ивелин Иванов, 

ръководител на проект по договор № КП-06-НП1/15 от 28.09.2020 г. на тема: „ВТУ 

ревю: изследвания в областта на хуманитарните и социални науки“, базова 

организация: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Относно: Представяне на документи относно промяна в научния колектив, 

изискани от ПНЕК на предишно нейно заседание 

Обосновка: За приемане на промяната в научния колектив – замяна на докторант 

Адриана Чакърова с д-р Даниела Цонева беше необходимо да се представят 

декларации за съгласие от всички членове на екипа. Представени са липсващите 

на предишното разглеждане две декларации от двама членове на екипа.  

Приложено: 

Декларации за съгласие с промените в екипа от останалите участници – д-р  

Д. Цонева и проф. Л. Костова. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК предлага на ИС да приеме промяната в състава на научния екип на проект 

№ КП-06-НП1/15 от 28.09.2020 г. 
 

Решение на ИС:  
С постъпилите документи приема промяната в състава на научния екип на 

проект № КП-06-НП1/15 от 28.09.2020 г. 

 

 

1.9. Доклад с вх. № ФНИ-1227 от 14.04.2021 г. от проф. Огнян Бумбаров – 

председател на ПНЕК по Технически науки относно разглеждане на 

междинни и окончателни отчети по договори и решения по доклади от 

ръководители на договори. 

 

1.9.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР01/1 от 2018 г. на тема: 

„Електротермичен микровълнов плазмен двигател за българските нано-

сателити“ с ръководител доц. Живко Господинов Кисьовски, базова 

организация СУ "Св. Климент Охридски". 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 85% (80%; 90%)  

Първоначална обща сума на договора: 117 780.00 лв. 

Преведени средства: 58 890.00лв. 

Неизразходвани средства: 42 085.90 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма. 

Признати разходи от финансовия одитор: 16 804.10 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-ОПР01/1 от 2018 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 16 804.10 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-ОПР01/1 от 2018 

г. като от сумата за втори етап в размер на 58 890 лв., да се приспадне сумата 

от 28 541,15 лв. по т. 4, като сумата за превеждане да бъде 30 348,85 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 42 085.90 лв. да се редуцира до 25 % 

от преките допустими разходи за първи етап на договора (54 179,01 лв.), а 

именно 13 544,75 лв. и да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на 

договора, като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 72 434,75 лв. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка  „добър“ на 

научната част по договор КП-06-ОПР01/1 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово 

становище от регистриран одитор, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 16 804.10 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Према да се финансира втори етап на договор КП-06-ОПР01/1 от 2018 г. 

като от сумата за втори етап в размер на 58 890 лв., да се приспадне 

сумата от 28 541,15 лв. по т. 4, като сумата за превеждане да бъде 30 

348,85 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 42 085.90 лв. да се редуцира до 

25 % от преките допустими разходи за първи етап на договора (54 179,01 

лв.), а именно 13 544,75 лв., и да бъде прехвърлена и отчетена към втория 

етап на договора, като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Останалата част от сумата да бъде приспадната 

от сумата, предвидена за превеждане за втория етап. Сумата за отчитане 

на втория етап следва да е 72 434,75 лв. 

 

1.9.2. Доклад с Вх. № ФНИ-1201 от 13.04.2021 г. от доц. д-р Станислав Балушев 

Балушев, ръководител на договор КП-06-Н37/15 от 2019 г., на тема 

„Органични системи за съхранение на слънчева енергия, оптимизирани чрез 

анихилационна ъп-конверсия - SunUp“, базова организация СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

Относно: Молба за прехвърляне на 13 250 лв., както следва: 

 8000 лв. от перо “Разходи за командировки” в перо „Разходи за ДМА и 

ДНМА“. 

 5250 лв. от перо “Разходи за командировки” в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“.  

Общата преразпределена сума от 13 250 лв. представлява 24 % от преките 

допустими разходи за първи етап на договора (55 200 лв.).  

По договора няма предходно преразпределяне на средства. 

Обосновка: Прехвърлянето се налага поради невъзможност за усвояване на 

финансовите средства по перо „Разходи за командировки“.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени общо 

13 250 лв., които представляват 24 % от преките допустими разходи (55 200 лв.) 

за първи етап на договор КП-06-Н37/15 от 2019 г., както следва: 
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 8000 лв. от перо “Разходи за командировки” в перо „Разходи за ДМА и 

ДНМА“. 

 5250 лв. от перо “Разходи за командировки” в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“.  

ПНЕК предлага да се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 13 250 лв., които представляват 24 % 

от преките допустими разходи (55 200 лв.) за първи етап на договор КП-

06-Н37/15 от 2019 г., както следва: 

 8000 лв. от перо “Разходи за командировки” в перо „Разходи за ДМА 

и ДНМА“. 

 5250 лв. от перо “Разходи за командировки” в перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи“.  

Възлага да се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 

 

1.9.3. Доклад с Вх. № 100116/9 от 20.04.2021 г. от д-р Анжел Цани Цанев, 

ръководител на договор ДН17/24 от 2017 г., на тема „Изследване на 

оперативните промени във фундаменталните свойства на MIMO системи с 

многосвързаност от V-тип и разработване на ефективни подходи за 

управлението им“, базова организация ХТМУ-София. 

Относно: Искане за преразпределяне на средства във финансовия план за Етап 2 

на договора до 25 % от общата сума на преките допустими разходи, и прехвърляне 

на 5500 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“, които представляват 10 % от преките 

допусими разходи. 

По договора има предходно преразпределяне на средства в размер на 8 685 лв., 

представляващи 15 % от преките допустими разходи, отразено в Протокол на ИС 

№ 37 от 09.10.2020 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени общо 

5500 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“, които представляват 10 % от преките 

допустими разходи (55 200 лв.) за втори етап на договор ДН17/24 от 2017 г., като 

се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране, съгласно 

чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 5500 лв. от перо „Разходи за 

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

допустими разходи“, които представляват 10 % от преките допустими 

разходи (55 200 лв.) за втори етап на договор ДН17/24 от 2017 г., като се 

сключи допълнително споразумение към договора за финансиране, 

съгласно чл. 71 от ПФНИ. 

 

1.9.4. Доклад с Вх. № ФНИ-1414 от 28.04.2020 г. от доц. д-р Деница Борисова, 

ръководител на договор КП-06-М27/2 от 2018 г., на тема „Данни от 

спектрални изследвания при дистанционен мониторинг на земната 
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повърхност от космоса“, базова организация Институт за космически 

изследвания и технологии, БАН. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора с 6 (шест) месеца до 

04.12.2021 год. 

По договора има предходно удължаване с 6 месеца, прието с Протокол на ПНЕК 

№ 4 от 30.09.2020 г. 

Забележка: Договорът е изтекъл на 04.06.2021 г. Ръководителят е подал доклада 

с повече от един месец предизвестие съгласно Вътрешните правила, но не е 

разгледан в срок поради липса на действаща ПНЕК.  

Обосновка: Необходимостта от удължаването в срока на изпълнение на Договора 

се обуславя от възникналите причини от технически характер. Според Работната 

програма на Договора и в периода на удължението е предвидено провеждането на 

експедиции за теренни спектрометрични измервания в извънредната епидемична 

обстановка, свързана с пандемията от „COVID 19”, обработка на получените 

данни и подготовка на представянето им в реномирани издания с отворен достъп. 

Същевременно заболяване от „COVID 19” на членове на екипа води до 

удължаване на времето, което е необходимо за обработката на получените данни 

и публикуването на резултатите. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

науки предлага на ИС да приеме договор КП-06-М27/2 от 2018 г. да бъде удължен 

с шест месеца до 04.12.2021 год., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Срок за предаване на отчета 04.01.2022 год.  
 

Решение на ИС: 

Приема договор КП-06-М27/2 от 2018 г. да бъде удължен с шест месеца до 

04.12.2021 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на отчета 04.01.2022 год.  

 

1.9.5. Доклад с Вх. № 0903/47 от 28.04.2021 г. от проф. д-р Таня Пенчева, 

ръководител на договор ДН17/6 от 2017 г., на тема „Нов подход, базиран на 

интер-критериален анализ на данни, за подпомагане на взeмане на решения 

при in silico изследване на комплексни биомолекулни системи“, базова 

организация Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН.  

Относно: Удължаване на срока на втори етап на договора с 2 (два) месеца 

служебно, съгласно решение на ИС и 6 (шест) месеца допълнително, до 05.02.2022 

г. 

Обосновка: Удължаването се налага за компенсиране на забавянето в 

изпълнението на работната програма поради въведените противоепидемични 

ограничения. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

науки предлага на ИС да приеме договор ДН17/6 от 2017 г. да бъде удължен с 

общо осем месеца до 05.02.2022 год., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на отчета 05.03.2022 год. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на втория етап договор ДН17/6 от 2017 г. да 

бъде удължен с осем месеца до 05.02.2022 год., като се сключи 
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допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за 

предаване на отчета 05.03.2022 год. 

 

1.9.6. Доклад с Вх. № ФНИ-1481 от 10.05.2021 г. от доц. д-р Татяна Куцарова, и.д. 

Директор на Институт по електроника, БАН, относно договор КП-06-Н47/6 

от 2020 г., с ръководител проф. дн Петър Петров, на тема „Изследване на 

процеси и структурни промени при електронно-лъчево заваряване на 

метали и сплави с различни термофизични свойства“, базова организация 

Институт по електроника, БАН. 

Относно: Смяна на ръководителя на научния колектив поради кончината на проф. 

дн Петър Петров. 

Обосновка: С протокол от заседание, проведено с членовете на научния колектив 

за ръководител на договора е предложена д-р Дарина Николова Каишева, която 

отговаря на изискванията на ПФНИ и Насоките за конкурса.  

Приложени са:  

 Научна биография на д-р Дарина Николова Каишева; 

 Протокол от проведено заседание на членовете на научния колектив на 

Договор КП-06-Н47/6 от 2020 г. 

 Списък на научния колектив към момента на подписване на договора.  

 Копие от Заповед № РД-09-65 от 14.04.2021 г. на Директора на ЕИ-БАН. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС да приеме ръководството на договор 

КП-06-Н47/6 от 2020 г. да бъде поето от д-р Дарина Николова Каишева, като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема ръководството на договор КП-06-Н47/6 от 2020 г. да бъде поето от 

д-р Дарина Николова Каишева, като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно ПФНИ. 

 

1.9.7. Доклад с Вх. № ФНИ-1518 от 17.05.2021 г. от доц. дтн Александър Димитров 

Крумов, ръководител на договор КП-06-Н37/12 от 2019 г., на тема 

„Иновационни конструкции на фотобиореактори на база интегрална 

концепция за утилизация на СО2 и получаване на метаболити от водораслова 

биомаса с висока биологична и имуностимулираща активности“, базова 

организация Институт по микробиология, БАН. 

Относно: Удължаване на срока на първи етап на договора с 2 (два) месеца 

служебно, съгласно решение на ИС и 8 (осем) месеца допълнително, до 06.04.2022 

г. 

Обосновка: Удължаването се налага за компенсиране на забавянето в 

изпълнението на работната програма поради въведените противоепидемични 

ограничения. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

науки предлага на ИС да приеме договор КП-06-Н37/12 от 2019 г. да бъде 

удължен с общо десет месеца до 06.04.2022 год., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване на отчета 

06.05.2022 год. 
 

Решение на ИС: 
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Приема срокът за изпълнение на първия етап на договор КП-06-Н37/12 от 

2019 г. да бъде удължен с десет месеца до 06.04.2022 год., като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за 

предаване на отчета 06.05.2022 год. 

 

1.9.8. Доклад с Вх. № ФНИ-1551 от 18.05.2021 г. от доц. д-р Денчо Любомиров 

Спасов, ръководител на договор КП-06-Н37/32 от 2019 г., на тема 

„Мултислойни структури на основата на high-k диелектрици за приложение 

в енерго-независими флаш памети“, базова организация Институт по физика 

на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“, БАН. 

Относно: Удължаване на срока на първи етап на договора с 5 месеца 

допълнително до 18.01.2022 г. По договора има прието уведомление от ПНЕК по 

Технически науки за удължаване на договора с 2 месеца с Протокол № 2 от 

09.04.2021 г. 

Обосновка: Удължаването се налага за компенсиране на забавянето в 

изпълнението на работната програма поради въведените противоепидемични 

ограничения. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

науки предлага на ИС да приеме договор КП-06-Н37/32 от 2019 г. да бъде 

удължен с пет месеца до 18.01.2022 год., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване на отчета 

18.02.2022 год. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на първия етап на договор КП-06-Н37/32 от 

2019 г. да бъде удължен с пет месеца до 18.01.2022 год., като  се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за 

предаване на отчета 18.02.2022 год. 

 

1.9.9. Доклад с Вх. № ФНИ-1684 от 27.05.2021 г. от доц. д-р Елена Разказова-

Велкова, ръководител на договор КП-06-Н37/11 от 2019 г., на тема 

„Интегриран абсорбционно-адсорбционен процес за безотпадъчно от серен 

диоксид“, базова организация Институт по инженерна химия, БАН.  

Относно: Удължаване на срока на първи етап на договора с 2 (два) месеца 

служебно, съгласно решение на ИС и 6 (шест) месеца допълнително, до 06.02.2022 

г. 

Обосновка: Удължаването се налага за компенсиране на забавянето в 

изпълнението на работната програма поради въведените противоепидемични 

ограничения. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

науки предлага на ИС да приеме договор КП-06-Н37/11 от 2019 г. да бъде 

удължен с общо осем месеца до 06.02.2022 год., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване на отчета 

06.03.2022 год. 
 

Решение на ИС: 
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Приема срокът за изпълнение на първия етап на договор КП-06-Н37/11 от 

2019 г. да бъде удължен с осем месеца до 06.02.2022 год., като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за 

предаване на отчета 06.03.2022 год. 

 

1.9.10. Доклад с Вх. № 0907/113 от 03.06.2021 г. от проф. дн Катя Вутова, 

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

свръхчисти материали от първични и техногенни суровини“, базова 

организация Институт по електроника, БАН. 

Относно: Удължаване на срока на втори етап на договора с 12 (дванадесет) месеца 

до 24.02.2023 г. 

Обосновка: Удължаването се налага за компенсиране на забавянето в 

изпълнението на работната програма поради въведените противоепидемични 

ограничения.  

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

науки предлага на ИС да приеме договор ДН17/9 от 2017 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 24.02.2023 год., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Срок за предаване на отчета 24.03.2023 год.  
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на втория етап на договор ДН17/9 от 2017 г. 

да бъде удължен с 12 месеца до 24.02.2023 год., като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за 

предаване на отчета 24.03.2023 год. 

 

1.9.11. Доклад с Вх. № 0902/25 от 18.06.2021 г. от проф. Венко Бешков, 

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

ксенобиотици в постоянно електрично поле“, базова организация Институт 

по инженерна химия, БАН. 

Относно: Прехвърляне на финансови средства в размер на 1 842 лв. за 

Партньорската организация  по договора от перо „Разходи за командировки“ в 

перо „Разходи за ДМА и ДНМА“, представляващи 3,28 % от преките допустими 

разходи за втори етап (56 160 лв.). По договора има предходно преразпределение 

на средства в размер на 16 % от преките допустими разходи, одобрено с решение 

на ИС, Протокол № 37 от 09.10.2020 г. и сключено  допълнително споразумение.  

Обосновка: Промяната във финансовия план се налага поради невъзможност за 

усвояване на предвидените средства за командировки и за закупуване на 

апаратура по проекта за Партньорската организация. 

Приложение: Финансов план, съгласно договора и актуализиран финансов план.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени 1 842 

лв. за от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за ДМА и ДНМА“, 

представляващи 3,28 % от преките допустими разходи (56 160 лв.) за втори етап 

на договор ДН17/4 от 2017 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени 1 842 лв. за от перо „Разходи за 

командировки“ в перо „Разходи за ДМА и ДНМА“, представляващи 3,28 % 
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от преките допустими разходи (56 160 лв.) за втори етап на договор ДН17/4 

от 2017 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 

 

 

1.10. Доклад с вх. № ФНИ-1840 от 10.06.2021 г. от проф. д-р Веселка Желязкова 

– Председател на Постоянната научно-експертна комисия по двустранно 

сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по 

доклади на ръководители на договори. 

 

1.10.1. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-1325 от 23.04.2021 г. от проф. д-р Рени 

Калфин, ръководител на договор КП-06-МНФ/42 от 16.12.2019 г. на тема: 

„Международна научна конференция на Българското Пептидно дружество“, 

Институт по невробиология – БАН. 

Относно: Промяна на датите за провеждането на Международен научен форум. 

Форумът първоначално е трябвало да се проведе в периода 12–14.06.2020 г., а 

впоследствие е изместен за периода 14–16.05.2021 г. Със сегашната молба се иска 

провеждането му да е в периода 27–29.08.2021 г. 

Обосновка: Промяната се налага предвид третата вълна на пандемията от 

коронавирус и факта, че поканените лектори за участие в Международната научна 

конференция са от едни от най-засегнатите от пандемията с COVID-19 държави 

(Италия, Испания, Франция, Турция, Израел, Русия). След консултации с 

Организационния комитет на Международния научен форум и Управителния съвет на 

Българското пептидно дружество е решено датите да се променят. Процесът на 

имунизиране бързо напредва и това ще направи възможно участието на 

чуждестранните лектори в международния научен форум. Имат потвърждение на 

повечето от тях за датите 27–29 август 2021 г. 

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

МНФ-42 от 16.12.2019 г. за промяната на датите за провеждането на международния 

научен форум за периода 27–29.08.2021 г., като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-МНФ-42 от 

16.12.2019 г. за промяната на датите за провеждането на международния научен 

форум за периода 27.–29.08.2021 г., като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.10.2. Доклад с вх. № ФНИ-1363 от 26.04.2021 г. от проф. Невена Илиева, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/9 от 06.08.2019 г., на тема 

„Технологични аспекти в динамиката на биологични молекули“, Институт по 

информационни и комуникационни технологии – БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 06.08.2022 г. 

Обосновка: Причините за искането са свързани с възникналите извънредни 

обстоятелства във връзка с пандемията от COVID-19, а именно: 

 Невъзможност за реализиране на предвидените командировки, както за участия 

в международни научни форуми, така и за научен обмен (краткосрочни 

посещения, свързани с работата по проекта); 

 Забележимо претоварване на компютърните центрове, както у тях, така и в 

чужбина, с приоритетни задачи по изследвания на SARS-Cov-2, развитието и 
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последиците от пандемията, водещо до дълги опашки и забавяне в набора на 

синтетични данни; 

 Допълнително забавяне на процедура по поръчка и закупуване на ДМА и 

консумативи, според изискванията на ЗОП; 

 Невъзможност за пълноценна работа поради боледуване от COVID-19, в това 

число с усложнения, от няколко члена на екипа, както и поради затворени 

училища и детски заведения или обучение онлайн. 

Тези независещи от екипа обстоятелства са довели забавяне на темповете на работа 

и като следствие до закъснение от предварителния план. Друг важен аргумент е 

свързан с хода на КОСТ акция СА 17139, в чиято подкрепа е проектът. Поради 

сериозното отражение на пандемичната обстановка върху ключовата роля на 

програмата КОСТ – изграждане на научни мрежи, текущият етап от  изпълнението й 

беше удължен до м. октомври 2021 г. По време на този етап се предвижда 

провеждането в България на международна конференция с участието на учени от 

акцията, по първоначалния план през м. май 2020 г. Пандемията наложи пренасянето 

на конференцията за по-късен етап (13–16 септември 2021 г., в Хисаря), което прави 

невъзможно провеждането й при сегашния срок на договора. Организирането на 

такава конференция е предвидено в работната му програма. 

Съгласно статута на програмата КОСТ, акциите не подлежат на удължаване. Така, 

независимо от удължения етап, акция СА 17139 ще приключи през м. октомври 2022 

г. Продължителността на процедурата по оценка на първия проект практически 

изключва възможността за кандидатстване и евентуално одобряване на последващ 

проект до края на акцията. Това ще ограничи значително възможностите им за активно 

участие в различни нейни инициативи в заключителния й период, който ще бъде 

особено интензивен, за да се компенсира закъснението и да се осигури изпълнение на 

програмата й. В същото време, поради пандемията, предоставеното им финансиране 

все още не е изчерпано и би могло да подпомогне работата на екипа през исканите 12 

месеца удължение, които почти напълно покриват целия период на акцията. В този 

смисъл исканото удължение би позволило в този конкретен случай целевата програма 

на Фонд „Научни изследвания“ в подкрепа на участието на български научни 

колективи в програмата КОСТ да изпълни максимално ефективно предназначението 

си. 

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

КП-06-КОСТ-9 от 06.08.2019 г. за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 

06.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ-9 от 06.08.2019 г. 

за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 06.08.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

             

1.10.3. Доклад с вх. № ФНИ-1393 от 27.04.2021 г. от доц. Ирина Георгиева, 

ръководител на договор КП-06-Австрия/8 от 29.08.2019 г., на тема „Теория и 

алгоритми за апроксимиране с полиноми и сплайни“, Институт по математика 

и информатика – БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 29.08.2022 г. 

Обосновка: Поради наложените ограничения за пътуване в следствие от пандемията 

от коронавирус (Сovid-19) и продължаващата епидемична обстановка са отменени 

планираните двустранни работни посещения, участия в международни конференции, 
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както и организирането на работен семинар в рамките на проекта. Във връзка с това 

предлагат да се удължи срока за приключване на договора с 12 месеца, без отпускане 

на допълнителни финансови средства. Това ще даде възможност за довършване на 

съвместната работа по проекта, за провеждане на двустранни работни посещения и за 

представяне на резултатите от проекта на престижни международни конференции. 

Аналогична молба е депозирана и от австрийска страна в съответната австрийска 

институция – „WISSENSCHAFTLICHTECHNISCHЕ ZUSAMMENARBEIT“, 

OSTERREICHISCHER AUSTAUSCHDIENST (OEAD) и е одобрено удължаване на 

срока на проекта. 

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

КП-06-Австрия/8  от 29.08.2019 г. за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 

29.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Австрия/8  от 29.08.2019 

г. за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 29.08.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.10.4. Докладна записка с вх. № ФНИ-1448 от 29.04.2021 г. от гл. ас. д-р Станислава 

Димитрова, ръководител на договор КП-06-Китай/4 от 20.12.2018 г., на тема 

„Селекция и внедряване на нови жълто-зелени, хрупкави сортове ябълки в 

България и Китай“, Институт по земеделие – Кюстендил. 

Относно: Разрешение за използването на предвидените средства за пътуване до Китай 

от перо „Командировки“ към другите пера. 

 В перо 2 – Разходи за персонал (до 20% от преките допустими разходи), са 

предвидили 4 500 лв. През първия етап (2019 г.) са усвоени – 2249,60 лв., през 

2020 г. – 1006,79 лв. За 2021 г. остават – 1243,61 лв. 

 В перо 3 – Разходи за външни услуги, са предвидили 1 200 лв. за целия срок на 

проекта. През първия етап (2019 г.) са изразходвали 640 лв., през втория етап 

(2020 г.) – 394,97 лв., а през 2021 г. – 320 лв. Това перо е надвишено с 155 лв. 

(т.е. с 0,62% от общите преки разходи), поради заплащане такси членство за 

участия в научни конференции. 

 В перо 4 – Разходи за материали и консумативи, са предвидили 2 500 лв. за 

целия срок на проекта. През първия етап (2019 г.) са изразходвали 791,90 лв., 

през втория етап (2020 г.) – 688,24 лв. а през 2021 г. – 451,40 лв. Неусвоени 

остават – 568,46 лв. 

Непреки допустими разходи: 

 В перо 5 – Разходи за обслужване на проекта от базовата организация (до 7% 

от стойността на проекта), са предвидили 740 лв. През първия етап (2019 г.) са 

изразходвани 370 лв. Останалите ще бъдат усвоени през 2021 г. 

 В перо 6 – Разходи за финансов одит на проекта (до 1% от стойността на 

проекта) са предвидили 260 лв., които ще се изразходват през 2021 г. 

Обосновка: Във финансовия план (Приложение 3) на Договора за финансиране на 

научноизследователският проект в перо 1 - Разходи за командировки, са предвидили 

16 800 лв. за целия срок на проекта, от преките допустими разходи, половината от 

които са изразходвали през първият етап (2019 г.). От останалите средства за етап 2 

(през 2020 г.) са изразходвали 7891 лв. Оставащите 3981,50 лв. са били предвидени за 

закупуването на самолетни билети до Китай, но поради световната пандемия от 

COV1D-19 и въведените ограничения за пътуване е невъзможно да се осъществи 
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плануваното посещение на членове от екипа в Китай, според препоръките на нашето 

Правителство и така няма да могат да усвоят предвидените за самолетни билети 

средства. В тази връзка молят Фонда да им разреши пренасочване на предвидените 

средства за командировката на двама от членовете на проекта до Китай (3981,50 лв.) 

от перо „Командировки“ към другите пера, с приоритет публикуване на научни статии. 

Промяната на финансовия план е в размер на 15,9 % от преките допустими разходи. 

Ръководителят на проекта е представил допълнително по електронна поща стария и 

актуализирания финансов план. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК не може да приеме исканото преразпределение на финансовия план, тъй 

като нарушава процентното ограничение, съгласно Насоките на конкурса. 

Разходите за командировки не трябва да са по-малко от 60% от преките допустими 

разходи.  

2. Ръководителят на договора може да прехвърли единствено средства в размер на 

1800 лв. от перо „Командировки“.  

3. Необходимо е да се представи нов финансов план, като средствата за разходи за 

командировки да бъдат редуцирани до нормативно определения размер (не по-

малко от 15 000 лв.).  
 

Решение на ИС: 

1. Не приема доклада за промяната на финансовия план на договор КП-06-

Китай/4 от 20.12.2018 г., тъй като нарушава процентното ограничение, 

съгласно Насоките на конкурса. Разходите за командировки не трябва да са 

по-малко от 60% от преките допустими разходи. 

2. Задължава ръководителя на договора да представи нов финансов план, като 

средствата за разходи за командировки да бъдат редуцирани до нормативно 

определения размер (не по-малко от 15 000 лв.).  

 

1.10.5. Доклади с вх. № ФНИ-1454 от 29.04.2021 г. и с вх. № ФНИ-1471 от 29.04.2021 

г. от проф. Емил Маноах, ръководител на договор КП-06-Китай/3 от 

20.11.2020 г., на тема: „Нелинейни динамични характеристики за наблюдение 

и диагностика на повреди на вятърни турбини при шумни условия“, Институт 

по механика – БАН.  

Относно: Включване на инж. Александър Алексиев от Института по механика – БАН 

за член на научния колектив по договора. 

Обосновка: В процеса на работата по договора и във връзка със закупуването на 

нова апаратура (електромагнитен шейкър и лазерен виброметър) се налага 

извършването на специфични експерименти, а инж. Алексиев е експерт в 

използването на подобна апаратура. 

Приложено: 

 Заявление от инж. Александър Алексиев; 

 Декларация-съгласие от всички участници в договора за включването на 

инж. Алексиев; 

 CV на инж. Алексиев. 

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

Китай/8 от 20.11.2020 г. за включването на инж. Александър Алексиев в научния 

колектив по проекта. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Китай/8 от 20.11.2020 г. за 

включването на инж. Александър Алексиев в научния колектив по проекта. 
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1.10.6. Доклад с вх. № ФНИ-1493 от 10.05.2021 г. от проф. дхн Тодор Дудев, 

ръководител на договор КП-06-Русия/30 от 23.10.2019 г., на тема 

„Интегрирано експериментално и теоретично изследване на взаимодействието 

на калциеви протеини със стронциеви йони. Следствия относно използването 

на стронция в медицината и фармакологията“, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 23.10.2022 г. 

Обосновка: Колективът на договор КП-06-Русия/30 (срок на изпълнение 23.10.2019 г. 

– 22.10.2021 г.), в сътрудничество с руския колектив под ръководството на проф. С. 

Пермяков полага усилия да изпълнява заложените в проекта задачи. За съжаление, 

възникналата дълготрайна епидемиологична обстановка у нас и в Русия и въведените 

във връзка с това карантинни мерки против разпространението на COVID-19, силно са 

затруднили работата по настоящия проект. Не са успели да проведат предвидените в 

програмата визити на учени от двете страни в партньорските институции с цел 

планиране и обсъждане на научната дейност, както и да обработят и оформят 

получените експериментални и теоретични данни. Възпрепятствано е и участието на 

членове от двата колектива в международни научни форуми. Удължаване на срока на 

изпълнение на договора с 12 (дванадесет) месеца (до 23.10.2022 г.) би позволило 

цялостното и качествено изпълнение на заложените в проекта задачи.  

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

Русия/30 от 23.10.2019 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 

23.10.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация 

за удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда 

за уведомяването. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/30 от 23.10.2019 г. 

за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 23.10.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Задължава 

ръководителя на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда за 

уведомяването. 

 

1.10.7. Уведомление с вх. № ФНИ-1506 от 11.05.2021 г. от гл. ас. д-р Светлозара 

Лесева, ръководител на договор КП-06-МНФ/23 от 16.12.2020 г., на тема 

„Международна годишна конференция на Института за български език „Проф. 

Л. Андрейчин“, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН. 

Относно: Промяна на формата на провеждане на международен научен форум – от 

смесен формат на провеждане се преминава изцяло онлайн. 

Обосновка: Поради неблагоприятната за пътуване и провеждане на научни събития 

обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, на съвместно заседание 

председателите на Организационния и на Програмния комитет на конференцията 

взеха решение тя да се проведе изцяло онлайн. Конференцията ще се състои в 

платформата ZOOM и ще бъде излъчвана на живо в стрийминг канала на Института за 

български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН в YouTube. Линк към записа 

от събитието ще бъде представен в документите по отчитането на проекта. 

Приложено: 

 Приложение 1 с обосновката на финансовите средства. 
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Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК подкрепя искането на ръководителя на договор КП-06-МНФ/23 от 

16.12.2020 г. за промяната на формата на провеждане на международния научен 

форум, като от смесен формат на провеждане се преминава изцяло онлайн. 

2. Приема разликата от получените и намалените средства в размер на 3600 лв. да 

бъде възстановена на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема уведомлението на ръководителя на договор КП-06-МНФ/23 от 

16.12.2020 г. за промяната на формата на провеждане на международния 

научен форум, като от смесен формат на провеждане се преминава изцяло 

онлайн и бъде сключено допълнително споразумение. 

2. Приема разликата от получените и намалените средства в размер на 3600 лв. 

да бъде възстановена на ФНИ. 

 

1.10.8. Доклад с вх. № ФНИ-1534 от 17.05.2021 г. от доц. д-р инж. Румен Миронов, 

ръководител на договор КП-06-Индия/4 от 07.08.2019 г., на тема „Съвременни 

подходи за обработка и анализ на многомерни сигнали в телекомуникациите“, 

Технически университет – София. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 07.08.2022 г. 

Обосновка: Удължаването се налага поради факта, че вследствие наложените 

противоепидемичните мерки в страната и чужбина, всички международни научни 

конференции, които включват тематиката на проекта, бяха изместени или отложени за 

следващи месеци в края на годината и съответно планираните средства за участие – 

командировки, такси и др., както и средствата за осъществяване на двустранните 

визити не могат да бъдат усвоени. 

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

КП-06- Индия/4 от 16.08.2019 г., за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 

07.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Индия/4 от 16.08.2019 г., 

за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 07.08.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.10.9. Заявление с вх. № ФНИ-1539 от 17.05.2021 г. от доц. д-р Борян Янев, 

ръководител на договор КП-06-РУСИЯ-11 от 27.09.2019 г., на тема: „Новата 

фразеология в нова Европа: руски и български свръхсловни неологизми в 

съвременното комуникативно пространство“, Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“. 

Относно: Удължаване срока на проекта с 12 (дванадесет) месеца – до 27.09.2022 г. 

Обосновка Удължаването се налага поради факта, че по обективни причини 

(пандемията от КОВИД-19) много от планираните задачи в работната програма не са 

реализирани (най-вече планираните командировки. 

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

договор КП-06-РУСИЯ-11 от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 12 

месеца – до 27.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми 

партньорската организация за удължаване срока за изпълнение на договора и да 

предостави информация на Фонда за уведомяването. 
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Решение на ИС: 

Приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-РУСИЯ-11 от 

27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 27.09.2022 г., 

като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

Задължава ръководителя на проекта да уведоми партньорската организация за 

удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на 

Фонда за уведомяването. 

 

1.10.10. Заявления с вх. № ФНИ-1540 от 17.05.2021 г. и ФНИ-1608 от 21.05.2021 г. от 

доц. д-р Борян Янев, ръководител на договор КП-06-РУСИЯ-11 от 27.09.2019 

г., на тема: „Новата фразеология в нова Европа: руски и български 

свръхсловни неологизми в съвременното комуникативно пространство“, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

Относно: Промяна на финансовия план, както следва: 

 От перо 1. „Разходи за командировки“ (28 300 лв.) да бъдат пренасочени 7 340 лв. 

към перо 2. „Разходи за персонал“ (3 700 лв.). 

Финансовият план да се актуализира така: 

1. Разходи за командировки - 20 960 лв. 

2. Разходи за персонал - 11 040 лв. 

Обосновка: Преразпределението се налага поради факта, че по обективни причини 

(пандемията от КОВИД-19) много от планираните задачи в работната програма не са 

реализирани (най-вече осъществяването на планираните командировки). Извършеното 

преразпределение е в размер на 19,95 % от преките допустими разходи. Ръководителят 

на проекта е представил допълнително по електронна поща актуализирания финансов 

план по договора. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК подкрепя молбата в заявленията на ръководителя на договор КП-06-

РУСИЯ-11 от 27.09.2019 г. за промяна на финансовия план, като бъдат 

прехвърлени 7 340 лв. от перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за 

персонал“; 

2. Тъй като промяната във финансовия план надвишава 15 % от преките допустими 

разходи е необходимо да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема заявленията на ръководителя на договор КП-06-РУСИЯ-11 от 

27.09.2019 г. за промяна на финансовия план, като бъдат прехвърлени 7 340 лв. 

от перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за персонал“, като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.10.11. Заявление с вх. № ФНИ-1616 от 25.05.2021 г. от доц. д-р Лиляна Начева, 

ръководител на договор КП-06-РУСИЯ-27 от 28.09.2019 г. на тема: 

„Физиологично обосноваване на приложението на диодно осветление (LED) 

при in vitro култивиране на дървесни овощни видове“, Институт по 

овощарство – Пловдив. 

Относно: Удължаване срока на проекта с 12 (дванадесет) месеца – до 28.09.2022 г. 

Обосновка: Във връзка с възникналата пандемична ситуация и спазване на 

карантинните мерки, свързани с COVID-19, за големи периоди беше ограничен 

достъпът на научния колектив до лабораториите. Това е довело до промени в графика 

за залагане и отчитане на експериментите. Освен това, наложените ограничения за 
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пътуване са им попречили да изпълнят част от анализите, предвидени да се работят в 

лабораторията на партньорите им в Москва. Имат закупени самолетни билети, но все 

още не са възможни пътувания до Русия. 

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

договор КП-06-РУСИЯ-27 от 28.09.2019 г. за удължаване срока на договора с 12 

месеца – до 28.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми 

партньорската организация за удължаване срока за изпълнение на договора и да 

предостави информация на Фонда за уведомяването. 
 

Решение на ИС: 

Приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-РУСИЯ-27 от 

28.09.2019 г. за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 28.09.2022 г., 

като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

Задължава ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за 

удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на 

Фонда за уведомяването. 

 

1.10.12. Заявление с вх. № ФНИ-1609 от 21.05.2021 г. от доц. д-р Юлиана Чакърова, 

ръководител на договор КП-06-РУСИЯ-12 от 27.09.2019 г., на тема: 

„Символика на руските и българските вербални текстове на културата“, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

Относно: 

1. Удължаване срока на проекта с 12 (дванадесет) месеца – до 27.09.2022 г. 

2. Промяна на финансовия план, както следва: 

 От перо 1. „Разходи за командировки“ (24 180 лв.) да бъдат пренасочени 3546 лв. 

към перо 2. „Разходи за персонал“ (7200 лв.). 

Финансовият план да се актуализира така: 

1. Разходи за командировки – 20 634 лв. 

2. Разходи за персонал – 10 746 лв. 

Обосновка: Преразпределението се налага поради факта, че по обективни причини 

(пандемията от КОВИД-19) много от планираните задачи в работната програма не 

успяха да бъдат реализирани (най-вече осъществяването на планираните 

командировки). 

Извършеното преразпределение не надвишава 15 % от преките допустими разходи. 

Ръководителят на проекта е представил допълнително по електронна поща 

актуализирания финансов план по договора. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК подкрепя молбата в заявлението на ръководителя на договор КП-06-

РУСИЯ-12 от 27.09.2019 г. за удължаване срока на договора с 12 (дванадесет) 

месеца – до 27.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми 

партньорската организация за удължаване срока за изпълнение на договора и да 

предостави информация на Фонда за уведомяването. 

2. ПНЕК приема промяната на финансовия план, като бъдат прехвърлени 3 546 лв. от 

перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за персонал“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-РУСИЯ-12 от 

27.09.2019 г. за удължаване срока на договора с 12 (дванадесет) месеца – до 

27.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 
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Правилника на ФНИ. Задължава ръководителя на проекта да уведоми 

партньорската организация за удължаване срока за изпълнение на договора 

и да предостави информация на Фонда за уведомяването. 

2. Приема промяната на финансовия план, като бъдат прехвърлени 3 546 лв. от 

перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за персонал“. 

 

1.10.13. Доклад с вх. № ФНИ-1592 от 20.05.2021 г. от проф. дмн Александра Соскова, 

ръководител на договор КП-06-Австрия/4 от 06.08.2019 г., на тема 

„Ефективни свойства на абстрактни структури“, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 06.08.2022 г. 

Обосновка: Към месец май 2021 г. в бюджета на договора има неизползвани 25 800 

лв., предвидени за командировки, за осъществяване на работни посещения в София на 

австрийските членове на научния колектив, визити на български участници в 

партньорския университет – Виенския технически университет и участия в 

международни научни форуми. Предвид създалата се извънредна обстановка в 

световен мащаб през тази година не са имали възможност да осъществят 

заплануваните дейности. Тъй като не се очертава скоро да се възстановят нормалните 

условия за осъществяване на пътувания извън страната се иска максимално 

допустимото според Правилника на ФНИ удължаване на срока на договора. 

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

КП-06-Австрия/4  от 06.08.2019 г. за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 

06.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация 

за удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда 

за уведомяването. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Австрия/4  от 06.08.2019 

г. за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 06.08.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Задължава 

ръководителя на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда за 

уведомяването. 

 

1.10.14. Доклад с вх. № ФНИ-1568 от 18.05.2021 г. от проф. дхн Андрей Милчев, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/11 от 06.08.2019 г., на тема „European 

Topology Interdisciplinary Action (EUTOPIA)“, Институт по физикохимия – 

БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 06.08.2022 г. 

Обосновка: Причините за това искане са няколко, свързани с възникналите 

извънредни обстоятелства, във връзка с пандемията от COVID-19, а именно: 

 Невъзможност за реализиране на предвидените командировки, както за участия в 

международни научни форуми, така и за научен обмен (краткосрочни посещения, 

свързани с работата по проекта); 

 Трудности с планираното използване на компютърните центрове поради частично 

прекъсване на работа и невъзможност за достъп (например в Университета в 

Майнц, Германия), където от повече от година не се приемат чуждестранни гости; 

 Забавяне на работата, поради боледуване от COVID-19 на членове на екипа. 

Тези независещи от екипа обстоятелства са довели до обективно забавяне на 
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темповете на работа и като следствие – до закъснение от предварителния план. Друг 

важен аргумент е свързан с хода на КОСТ акция СА 17139, в чиято подкрепа е 

проектът. Поради сериозното отражение на пандемичната обстановка върху 

ключовата роля на програмата КОСТ – изграждане на научни мрежи, значително са 

ограничени възможностите им за активно участие в нейни инициативи.  

Поради пандемията предоставеното им финансиране все още не е изчерпано и би 

могло да подпомогне работата на екипа през исканите 12 месеца удължение, които 

почти напълно покриват целия период на акцията. В този смисъл исканото удължение 

би позволило в този конкретен случай целевата програма на Фонд „Научни 

изследвания“ в подкрепа на участието на български научни колективи в програмата 

КОСТ да изпълни максимално ефективно предназначението си. 

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

КП-06-КОСТ/11 от 06.08.2019 г. за удължаването на срока на договора с 12 месеца – 

до 06.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/11 от 06.08.2019 г. 

за удължаването на срока на договора с 12 месеца – до 06.08.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.10.15. Доклад с вх. № ФНИ-1575 от 19.05.2021 г. от проф. дхн Весела Цакова, 

ръководител на договор КП-06-Австрия/5 от 06.08.2019 г., на тема 

„Получаване и комплексно охарактеризиране на наноразмерна скала на 

електронно проводящи полимери“, Институт по физикохимия – БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 6 месеца, в допълнение към служебно 

получените с решение на ИС на ФНИ – 2 месеца, или общо 8 месеца – до 06.04.2022 г. 

Обосновка: Поради продължаващата пандемична обстановка, която засяга както 

България, така и Австрия, досега са били осъществени само две командировки на 

български участници в проекта в Австрия в началото на март 2020 г., точно преди 

въвеждане на извънредното положение в България. От австрийска страна за кратък 

период в София (още през септември 2019 г.) е бил само ръководителя на договора. 

Останалите командировки, предвидени с оглед на съвместна работа на двата екипа, не 

са били осъществени и все още е трудно да бъдат планирани. Университетът в Леобен 

(партньор по проекта) работи в дистанционен режим и не приема чуждестранни учени. 

Планираните във връзка с участие в чуждестранни форуми командировки също не са 

били осъществени, поради ограниченията за пътуване и отлагането на много научни 

конференции. 

Удължаването ще позволи да се извършат изследвания по темата на проекта, 

планирани за съвместно изпълнение от екипите в София и Леобен. Същевременно ще 

бъдат оползотворени по предназначение предвидените за командировки финансови 

средства. 

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

КП-06-Австрия/5 от 06.08.2019 г. за удължаване срока на договора с 6 месеца, в 

допълнение към служебно получените с решение на ИС на ФНИ – 2 месеца, или общо 

8 месеца – до 06.04.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми 

партньорската организация за удължаване срока за изпълнение на договора и да 

предостави информация на Фонда за уведомяването. 
 

Решение на ИС: 
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Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Австрия/5 от 06.08.2019 г. 

за удължаване срока на договора с 6 месеца, в допълнение към служебно 

получените с решение на ИС на ФНИ – 2 месеца, или общо 8 месеца – до 

06.04.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. Задължава ръководителя на проекта да уведоми 

партньорската организация за удължаване срока за изпълнение на договора и 

да предостави информация на Фонда за уведомяването. 

 

1.10.16. Доклад с вх. № ФНИ-1583 от 19.05.2021 г. от проф. Радостина Георгиева, дб, 

ръководител на договор КП-06-Австрия/10 от 29.08.2019 г., на тема 

„Изследване биофизичните свойства на протеинови нано-преносители на 

лекарствени вещества“, Тракийски университет, Стара Загора. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 29.08.2022 г. 

Обосновка: Във връзка с възникналата пандемия от КОВИД-19 имат затруднения в 

изпълнението на програмата за взаимните визити с техните колеги от Австрия, по 

причина на забрана за приемане на посещения от чужбина в University of Natural 

Resources and Life Scinces (BOKU), Austria. Това е довело до известно забавяне на 

изпълнението на научната програма, свързано с провеждане на съвместни 

експерименти в Австрия, както и на програмата за разпространение на резултатите, 

предвиждаща участия в научни форуми. Настоящото уведомително писмо е 

съгласувано с партньорите от Австрия. 

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

КП-06-Австрия/10 от 29.08.2019 г. за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 

29.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ.  
 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Австрия/10 от 29.08.2019 

г. за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 29.08.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ.  

 

 

1.10.17. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/14 от 16.08.2016 г., на тема: 

„Подобрена защита на медицински изделия срещу инфекции“, с ръководител 

проф. дтн Тодорка Владкова, Химикотехнологичен и металургичен 

университет, София. 

        Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 80% 

        Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

        Преведени средства: 40 000 лв. 

         Неизразходвани средства: 274,43 лв. 

         Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

         Признати разходи от финансовия одитор: 39 725,57 лв. 

         Брой докторанти в проекта: 1 (втората година – 3)  

         Брой млади учени в проекта: 1  

         Брой научни публикации (общо): 2 с отбелязано финансиране от ФНИ 

         От тях с импакт фактор: 2 

         От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 
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1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/14 от 16.08.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 588) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 725,57 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 274,43 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДКОСТ 01/14 от 16.08.2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

Връща отчета на ПНЕК по Двустранно сътрудничество за предоставяне на 

допълнителна информация за научните публикации. 

 

1.10.18. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/9 от 04.08.2017 г., на тема: 

„Проучване потенциалната роля на някои вирусни инфекции като рискови 

фактори в развитието на миалгичен енцефаломиелит/синдром на хроничната 

умора“, с ръководител доц. д-р Евелина Шикова-Лекова, Национален център 

по заразни и паразитни болести. 

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

        Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

        Преведени средства: 40 000 лв. 

        Неизразходвани средства: 9,49 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

        Признати разходи от финансовия одитор: 39 990,51 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 0 

        Брой млади учени в проекта: 0 

        Брой научни публикации (общо): 3 + 1 под печат 

        От тях с импакт фактор: 2 

        От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/9 от 04.08.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 02) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 990,51 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 9,49 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДКОСТ 01/9 от 04.08.2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/9 от 

04.08.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

02) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 39 990,51 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 
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3. Приема неизразходваните средства в размер на 9,49 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/9 от 04.08.2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.10.19. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/12 от 04.08.2017 г. на тема: „Моделни 

оценки на височината, плътността и водното съдържание на снежната 

покривка в избрани планински пунктове“ с ръководител гл. ас. д-р Димитър 

Николов, Национален институт по метеорология и хидрология. 

        Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: над 80 % 

        Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

        Преведени средства: 20 000 лв. 

        Неизразходвани средства: 13 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

        Признати разходи от финансовия одитор: 19 987 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 0 

        Брой млади учени в проекта: 0 

        Брой научни публикации (общо): 1 (плюс 2 доклада на научни 

конференции) 

        От тях с импакт фактор: 0 

        От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/12 от 04.08.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0156) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 19 987 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 13 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДКОСТ 01/12 от 04.08.2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/12 от 

04.08.2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0156) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 19 987 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 13 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/12 от 04.08.2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.10.20. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за трети етап и 

окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Индия 01/8 от 2013 г., 

на тема: „Наноразмерни оксиди с контролиран размер и морфология 

модифицирани с благородни метали (pt, pd, ru) за процеси на очистване 
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на газове (пълно окисление на летливи органични вещества и prox 

процес)“, с ръководител проф. д-р Силвия Тодорова, Институт по катализ 

– БАН. 

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

        Първоначална обща сума на договора: 60 000 лв. 

        Преведени средства за I етап: 20 000 лв. 

        Преведени средства за II етап: 20 000 лв. 

        Преведени средства за III етап: 20 000 лв. 

        Неизразходвани средства: 104,89 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит  

        Признати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 

        Брой докторанти в проекта: 1 

        Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 2 (плюс 4 доклада на научни 

конференции) 

        От тях с импакт фактор: 2 

        От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор ДНТС Индия 01/8 от 2013 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДНТС Индия 01/8 от 

2013 г. 
2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.10.21. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/2 от 2016 г., на тема: 

„Биотехнологични подходи за размножаване и опазване на застрашени 

лечебни растения с декоративни качества“ с ръководител доц. Лиляна Начева, 

Институт по овощарство – Пловдив. 

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

        Първоначална обща сума на договора: 27 890 лв. 

        Преведени средства: 27 890 лв. 

        Неизразходвани средства: 0 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

        Признати разходи от финансовия одитор: 27 890 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 1 

        Брой млади учени в проекта: 1 

        Брой научни публикации (общо): 4 

        От тях с импакт фактор: 1  

        От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/2 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0156) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 27 890 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 
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3. Предлага на ИС, договор ДНТС/Китай 01/2 от 2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 

01/2 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0156) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 27 890 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема договор ДНТС/Китай 01/2 от 2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.10.22. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/11 от 2016 г., на тема: 

„Растителни генетични ресурси от род TRITICUM – съхранение и използване 

в националната Генбанка на Китай и България“, с ръководител доц. Гергана 

Дешева, Институт по растителни и генетични ресурси, гр. Садово. 

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

        Първоначална обща сума на договора: 28 000 лв. 

        Преведени средства: 28 000 лв. 

        Неизразходвани средства: 0 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: 111,98 лв. 

        Признати разходи от финансовия одитор: 27 888,02 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 1 

        Брой млади учени в проекта: 1 

        Брой научни публикации (общо): 6   

        От тях с импакт фактор: 1  

        От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/11 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0834) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 27 888,02 лв. и че сумата на непризнатите разходи е 

в размер на 111,98 лв. 

3. Приема непризнатите средства в размер на 111,98 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДНТС/Китай 01/11 от 2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 

01/11 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0834) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 27 888,02 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 111,98 лв. 

3. Приема непризнатите средства в размер на 111,98 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Китай 01/11 от 2016 г. да бъде приключен, като 
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успешно реализиран проект. 

 

1.10.23. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/14 от 2016 г., на тема: 

„Управление на агро-екологичната устойчивост и сигурността на 

хранителните вериги“, с ръководител доц. Димитър Терзиев, УНСС. 

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

        Първоначална обща сума на договора: 28 000 лв. 

        Преведени средства: 28 000 лв. 

        Неизразходвани средства: 12 217,72 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

        Признати разходи от финансовия одитор: 15 782,28 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 1 

        Брой млади учени в проекта: 2 

        Брой научни публикации (общо): 9 + 2 монографии 

        От тях с импакт фактор: 0 

        От тях с импакт ранг: 3 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/14 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0156) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 15 782,28 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 12 217,72 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДНТС/Китай 01/14 от 2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/14 от 

2016 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0156) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 15 782,28 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 12 217,72 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Китай 01/14 от 2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.10.24. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/15 от 2016 г., на тема: „Оценка 

и иновации на ябълковите генетични ресурси, устойчиви на болести в 

България и Китай“ с ръководител доц. Димитър Сотиров, Институт по 

земеделие – Кюстендил. 

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

        Първоначална обща сума на договора: 28 000 лв. 

        Преведени средства: 28 000 лв. 

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

        Признати разходи от финансовия одитор: 28 000 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 0 

        Брой млади учени в проекта: 1 

        Брой научни публикации (общо): 8 

        От тях с импакт фактор: 0 

        От тях с импакт ранг: 3 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/15 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0303) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 28 000 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Предлага на ИС, договор ДНТС/Китай 01/15 от 2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 

01/15 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0303) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 28 000 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема договор ДНТС/Китай 01/15 от 2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.10.25. Обсъждане на техническия отчет от изпълнението на договор КП-06-

МНФ-10 от 2018 г., на тема: „Международна конференция „Архитектура 

и динамика на генома“, с ръководител доц. Ива Златкова, Институт по 

молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“ – БАН. 

      Преведени средства: 9 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 22,46 лв. 

      Място на провеждане: Варна, курорт „Св. Константин и Елена“ 

      Период на провеждане: 12–14 юли 2019 г. (лятна школа); 15–18 юли 2019 г. 

(научна конференция) 

      Продължителност на научната програма: три + четири  дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Общо участници 53 (школа) 

56 (конференция) 

 

От чужбина 28 (школа) 

27 от България и ЕС и 

29 от САЩ 

56% (школа) 

 52 % 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

53 (школа) 

 

100 % (школа) 

Изнесени доклади 45 доклада + 50 

постера 

 

 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 22,46 лв. 
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Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ-10 от 2018 г. 

- Насочва финансовия отчет за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

Връща отчета на ПНЕК по Двустранно сътрудничество за предоставяне на 

допълнителна информация. 

 

1.10.26. Обсъждане на техническия отчет от изпълнението на договор КП-06-

МНФ-11 от 2018 г., на тема „Международна конференция „Култура, 

наследство и туризъм като фактори за устойчиво развитие на малките и 

средни градове: Европейска перспектива“ с ръководител доц. Светлана 

Христова, Югозападен университет „Неофит Рилски“. 

      Преведени средства: 8 995 лв. 

      Неизразходвани средства: 3855 лв. 

      Място на провеждане: Благоевград 

      Период на провеждане: 21–31 май 2019 г. 

      Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Общо участници 50  

От чужбина 8 16% 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

12 24 % 

Изнесени доклади 45 + 5 

постера 

 

 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 3855 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ-11 от 2018 г. 

- Насочва финансовия отчет за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ-11 от 2018 г. 

2. Насочва финансовия отчет за финансов одит. 

 

1.10.27. Обсъждане и оценяване на научната част на втори етап и окончателния от 

изпълнението на договор ДРИЛА 01/10 от 17.04.2015 г., на тема: 

„Когнитивно радио върху софтуерно радио USRP за реализация на 

платформа за съвместно детектиране на радиочестотния спектър и 

локализиране на първичния потребител (PSULO)“, с ръководител проф. 

Галя Маринова, ТУ – София. 

        Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 75 % 

        Първоначална обща сума на договора: 15 200 лв.  

        Преведени средства за I етап: 7600 лв. 

        Преведени средства за II етап: 7600 лв. 

        Неизразходвани средства: 6,99 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 

        Признати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 
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        Брой докторанти в проекта: 3 (2-ма от България, 1 от Франция) 

        Брой млади учени в проекта: 0 (1 постдокторант от Франция) 

        Брой научни публикации (общо): 5 

        От тях с импакт фактор: 0 

        От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор ДРИЛА 01/10 oт 2015 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема „Задоволителна“ оценка, поради липсата на публикации с импакт 

фактор на научната част по договор ДРИЛА 01/10 oт 2015 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.10.28. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Франция 01/9 от 2017 г., на тема: 

„Теоретично изследване на процесите на генериране на наноплазма в атомни 

и молекулярни клъстери при облъчването им с интензивни лазерни импулси в 

инфрачервената до рентгеновата спектрални области. Приложение на 

теоретичните подходи за описанието на генериране на плазма в твърди 

вещества“, с ръководител доц. д-р Цвета Апостолова, Нов български 

университет. 

        Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 75 % 

        Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

        Преведени средства: 16 000 лв. 

        Неизразходвани средства: 10 667,19 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

        Признати разходи от финансовия одитор: 5332,81 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 3 

        Брой млади учени в проекта: 1 

        Брой научни публикации (общо): 5 

        От тях с импакт фактор: 3 

        От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор ДНТС/Франция 01/9 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0156) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 5332,81 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 10 667,19 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДНТС/Франция 01/9 от 2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДНТС/Франция 01/9 

от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0156) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 
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признати и законосъобразни в размер на 5332,81 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 10 667,19 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Франция 01/9 от 2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

 

1.11. Доклад с вх. № ФНИ-2053 от 23.06.2021 г. от проф. д.фз.н. Наталия 

Килифарска-Недялкова, председател на Временната научно-експертна 

комисия по Процедура за финансова подкрепа на международни научни 

форуми в Република България и Програма COST към Фонд „Научни 

изследвания”. 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-2679 от 18.11.2020.  

COST Акция: СА 17104-New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant 

tumors 

Период на изпълнение: 11.09.2018-10.09.2022 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. д-р Вирджиния Цанкова 

Базова организация: Медицински университет – София 

 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да се изискат: 

     Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от членовете на 

колектива. 

     В административното описание на проекта липсва информация дали е 

получавано финансиране от ФНИ по тази КОСТ акция.  

     В съпроводителното писмо е написана датата 10/11/2010. 

Допълнителните документи бяха представени допълнително. 

 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 25 000 лв. за 15 месеца на 

проектно предложение с вх. № ФНИ-2679 от 18.11.2020 г. по COST Акция СА 17104-

New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors, с ръководител 

проф. д-р Вирджиния Цанкова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 25 000 лв. за 15 месеца на проектно 

предложение с вх. № ФНИ-2679 от 18.11.2020 г. по COST Акция СА 17104-

New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors, с 

ръководител проф. д-р Вирджиния Цанкова, като сумата да бъде преведена на 

два транша от 20 000 лв. (за първите 12 мес.) и от 5 000 лв. 

 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-2896 от 16.12.2020 

COST Акция: СА 18221- Pesticide Risk Assessment for Amphibians and Reptiles 

(PERIAMAR) 

Период на изпълнение: 06.11.2019 - 05.11.2023 
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Искана сума за две години: 40 000 лв.. 

Ръководител: гл. ас. д-р Симеон Луканов 

Базова организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, 

Българска академия на науките 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на 

проектно предложение с вх. № ФНИ-2896 от 16.12.2020 г. по COST СА 18221- 

Pesticide Risk Assessment for Amphibians and Reptiles (PERIAMAR), с ръководител гл. 

ас. д-р Симеон Луканов. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение с вх. № ФНИ-2896 от 16.12.2020 г. по COST СА 18221- Pesticide 

Risk Assessment for Amphibians and Reptiles (PERIAMAR), с ръководител гл. ас. 

д-р Симеон Луканов, като сумата да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-402 от 11.02.2021 

COST Акция: СА 18106 - Невронни архитектури на съзнанието 

Период на изпълнение: 05.04.2019-04.04.2023 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: проф. д-р Петя Копринкова 

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни технологии – 

БАН 

 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да се изискат: 

 Декларация Приложение 3 от ръководителя на проекта. 

 Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от ръководителя и 

членовете на колектива. 

Допълнителните документи бяха представени допълнително. 

 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 35 000 лв. за 21 месеца на 

проектно предложение с вх. № ФНИ-402 от 11.02.2021 г. по COST Акция СА 18106 - 

Невронни архитектури на съзнанието, с ръководител проф. д-р Петя Копринкова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 35 000 лв. за 21 месеца на проектно 

предложение с вх. № ФНИ-402 от 11.02.2021 г. по COST Акция СА 18106 - 

Невронни архитектури на съзнанието, с ръководител проф. д-р Петя 

Копринкова, като сумата да бъде преведена на два транша от 20 000 лв. (за 

първите 12 мес.) и от 15 000 лв. 

 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-501 от 18.02.2021.  

COST Акция: CA 18220 - European network of FURan based chemicals and materials For 

a sustainable development (FUR4Susrain) 
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Период на изпълнение: 05.11.2019-04.11.2023 

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: гл. ас. д-р Велислава Тотева 

Базова организация: Химико-технологичен и металургичен университет 

 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да се изискат: 

 Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от членовете на колектива. 

Допълнителните документи бяха представени допълнително. 

 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на 

проектно предложение с вх. № ФНИ-501 от 18.02.2021 г. по COST Акция CA 18220 - 

European network of FURan based chemicals and materials For a sustainable development 

(FUR4Susrain), с ръководител гл. ас. д-р Велислава Тотева. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение с вх. № ФНИ-501 от 18.02.2021 г. по COST Акция CA 18220 - 

European network of FURan based chemicals and materials For a sustainable 

development (FUR4Susrain), с ръководител гл. ас. д-р Велислава Тотева, като 

сумата да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-672 от 08.03.2021 

COST Акция: CA 19121- Network on privacy-aware audio and video based applications 

for active and assisted living(GoodBrother) 

Период на изпълнение: 29.09.2020-28.09.2024 

Искана сума за 2 години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. дтн Иво Илиев 

Базова организация: Технически университет- София 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на 

проектно предложение с вх. № ФНИ-672 от 08.03.2021 г. по COST Акция CA 19121- 

Network on privacy-aware audio and video based applications for active and assisted 

living(GoodBrother), с ръководител проф. дтн Иво Илиев. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение с вх. № ФНИ-672 от 08.03.2021 г. по COST Акция CA 19121- 

Network on privacy-aware audio and video based applications for active and assisted 

living(GoodBrother), с ръководител проф. дтн Иво Илиев, като сумата да бъде 

преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

 

6. Проектно предложение: ФНИ-788 от 18.03.2021 

COST Акция: CA 17111 - Data integration to maximize the power of omics for grapevine 

improvement- INTEGRAPE 
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Период на изпълнение: 10.09.2018- 09.09.2022, удължена с 6 месеца – до 09.03.2023 

г. 

Искана сума за 2 години 40 000 лв.. 

Ръководител: проф. Иван Цветков 

Базова организация: Агробиоинститут, ССА 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

За първия период по тази COST акция 17111 колективът е получил финансова 

подкрепа от ФНИ – договор КП-06-КОСТ/5 от 14.12.2018 г. Научният и финансов 

отчет са предадени във ФНИ с вх. № ФНИ-786 от 18.03.2021 г. 

Поради наложените обстоятелства, породени от Коронавируса, с уведомително писмо 

от координатора, КОСТ акцията е удължена с 6 месеца - до 09.03.2023 г.  

За втория период на КОСТ акция № 17111 искането за финансова подкрепа е подадено 

на 18.03.2021 г. Има представено резюме за постигнатите резултати за първия период 

(Договор № КП-06-КОСТ/5/14.12.2018), както и потвърдително писмо от проф. Марио 

Пезоти, координатор на COST акция 17111, относно приемане на резултатите от 

първия период на проекта и приноса на българския колектив. 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 33 333 лв. за 20 месеца на 

проектно предложение с вх. № ФНИ-788 от 18.03.2021 г. по COST Акция CA 17111 - 

Data integration to maximize the power of omics for grapevine improvement - INTEGRAPE, 

с ръководител проф. Иван Цветков, при условие, че се одобряват проектни 

предложения, които са продължения на вече финансирани проекти по същите 

КОСТ акции. 
 

Решение на ИС: 

Възлага на ПНЕК по Двустранно сътрудничество да разгледа приоритетно 

предадения научния и финансов отчет по договора КП-06-КОСТ/5 от 

14.12.2018 г. След решение за приемане на отчета, ИС ще вземе решение 

относно финансирането на проект с вх. № ФНИ-788 от 18.03.2021 г. по същата 

КОСТ акция. 

 

 

7. Проектно предложение: ФНИ-1016 от 31.03.2021 

COST Акция: CA 18235 - Profiling the atmospheric boundary layer at European scale 

(PROBE) 

Период на изпълнение: 29.10.2019-28.10.2023   

Искана сума за 2 години 40 000 лв. 

Ръководител: гл. ас. д-р Венцислав Данчовски 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват или 

е необходимо да се коригират следните документи: 

 Да бъдат представени декларации (Приложение 4), подписани от всеки член 

на научния колектив на проекта. 

 Във финансовия план за първата година е изпусната една нула в предвидените 

средства за апаратура (вместо 20 000 лв. е записано 2000 лв.).  

      Допълнителните документи бяха представени допълнително. 

 

      Несъответствие с процедурата: Няма 
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Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на 

проектно предложение с вх. № ФНИ-1016 от 31.03.2021 г. по COST Акция CA 18235 

- Profiling the atmospheric boundary layer at European scale (PROBE), с ръководител гл. 

ас. д-р Венцислав Данчовски. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение с вх. № ФНИ-1016 от 31.03.2021 г. по COST Акция CA 18235 - 

Profiling the atmospheric boundary layer at European scale (PROBE), с ръководител 

гл. ас. д-р Венцислав Данчовски, като сумата да бъде преведена на два транша 

по 20 000 лв. 

 

 

8. Проектно предложение: ФНИ-1637 от 26.05.2021 

COST Акция : CA 17134- „Optical synergies for spatiotemporal SENsing of Scalable 

ECOphysiological traits (SENSECO)“ 

Период на изпълнение: 24.10.2018-23.10.2022 

Искана сума за 15 месеца: 25 000 лв. 

Ръководител: ас. д-р Десислава Ганева-Кирякова 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии – БАН 

 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да се изискат: 

 Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от членовете на колектива. 

Допълнителните документи бяха представени допълнително. 

 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 25 000 лв. за 15 месеца на 

проектно предложение с вх. №  ФНИ-1637 от 26.05.2021 г. по COST Акция CA 17134- 

„Optical synergies for spatiotemporal SENsing of Scalable ECOphysiological 

traits“(SENSECO), с ръководител ас. д-р Десислава Ганева-Кирякова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 25 000 лв. за 15 месеца на проектно 

предложение с вх. №  ФНИ-1637 от 26.05.2021 г. по COST Акция CA 17134 - 

„Optical synergies for spatiotemporal SENsing of Scalable ECOphysiological 

traits“(SENSECO), с ръководител ас. д-р Десислава Ганева-Кирякова, като 

сумата да бъде преведена на два транша от 20 000 лв. (за първите 12 мес.) и от 

5 000 лв. 

 

II. Разглеждане на проектни предложения по Процедура за финансова подкрепа 

на международни научни форуми в Република България.: 

Членовете на Комисията разгледаха 23 проектни предложения, като три от тях са 

актуализирани, а на едно от проектните предложения датите за провеждане на форума 

са отминали. Поради несъответствия с Процедурата, ВНЕК не предлага за 

финансиране 3 проектни предложения. Проектите, които се предлагат за 

финансиране са общо 16 на обща стойност 124 191 лв., при утвърден бюджет, 

съгласно Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ – 100 000 

лв. 
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1. Актуализирано проектно предложение: ФНИ-2664 от 16.11.2020 

Наименование на конференцията: Дванадесета международна конференция на тема 

„Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“ 

Дати на провеждане: 31.05.2021 до 04.06.2021 

Място на провеждане: Гр. Приморско 

Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии - БАН 

Сума: 9 000 лв. 

 

Проектното предложение е актуализирано, в съответствие с решение на ИС с 

протокол 22 от 29.05.2020 г. по договор КП-06-МНФ/47 от 16.12.2019 г., като са 

получени средства в размер на 9000 лв. 

Проектното предложение е дублиран вариант на проект ФНИ-1501 от 11.05.2021 г.  

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК: 

Поради това, че форумът е със заявени дати преди провеждането на заседанието 

на комисията, както и че има подадено проектно предложение , касаещо 

провеждането на същия научен форум, ВНЕК предлага проектното предложение 

с вх. № ФНИ-2664 от 16.11.2020 г. да остане без последици. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-248 от 27.01.2021 

Наименование на конференцията: 24-та научна конференция с международно 

участие „ЕкоМаунтин 2021“ на тема „Екологични проблеми на планинското 

земеделие“ 

Дати на провеждане: 27.05.2021 до 28.05.2021 

Място на провеждане: Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. 

Троян 

Ръководител: доц. д-р Диян Георгиев 

Базова организация: Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. Троян 

Искана сума: 6 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

Поради това, че форумът е със заявени дати преди провеждането на заседанието 

на комисията, ВНЕК предлага проектно предложение с вх. № ФНИ-248 от 

27.01.2021 г. да остане без последици. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-400 от 11.02.2021 

Наименование на конференцията: Юбилейна международна научна конференция 

„Филологията - традиция и предизвикателства в новата реалност“ 

Дати на провеждане: 07.10.2021 до 09.10.2021 

Място на провеждане: гр. Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски“ 
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Ръководител: доц. д-р Гергана Илиева 

Базова организация: Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

Искана сума: 9 900 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9 900 лв. за проектно 

предложение с вх. № ФНИ-400 от 11.02.2021 г., с ръководител доц. д-р Гергана 

Илиева. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 9 900 лв. за проектно предложение с 

вх. № ФНИ-400 от 11.02.2021 г., с ръководител доц. д-р Гергана Илиева. 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-754 от 16.03.2021  

Наименование на конференцията: Осма международна конференция „Нови насоки 

в приложенията на диференциалните уравнения в науките“ 

Дати на провеждане: 06.09.2021 до 09.09.2021 

Място на провеждане: Международен дом на учените „Жулио-Кюри“, Св. 

„Константин и Елена“ 

Ръководител: проф. дмн Анжела Славова 

Базова организация: Институт по математика и информатика БАН 

Искана сума: 9 500 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 
 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9 500 лв. за проектно 

предложение с вх. № ФНИ-754 от 16.03.2021 г., с ръководител проф. дмн Анжела 

Славова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 9 500 лв. за проектно предложение с 

вх. № ФНИ-754 от 16.03.2021 г., с ръководител проф. дмн Анжела Славова. 

 

5.  Проектно предложение: ФНИ-1333 от 23.04.2021 

Наименование на конференцията: Mеждународна конференция „Application of 

Mathematics in Technical and Natural Scinces“ 

Дати на провеждане: 24.06.2021 до 29.06.2021 

Място на провеждане: Конгресен център „Албена“ 

Ръководител: д-р Стоян Мишев 

Базова организация: Нов български университет 

Искана сума: 6 000 лв. 

 

Конференцията ще бъде проведена в смесен формат. 

 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установиха следните 

несъответствия: 

1. Напълно липсва структурирана програма с представени лектори и теми на 

докладите на поканените лектори, включително разпределение по дни със 
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специфицирани времеви интервалина отделните секции в рамките на заявения 

диапазон на форума. Последното обстоятелство е особено важно, тъй като форумът 

претендира да е с продължителност от 6 дни (>3) дни, т.е. програмата му трябва да 

е не по-кратка от 20 работни часа, за да се кандидатства за заявеното от ФНИ 

съфинансиране в размер на 6000 лв. (Исканото финансиране в случая се равнява на 

максималното възможно, тъй като конференцията се провежда смесено – 

присъствено и дистанционно, и максималната сума от 10 000 лв. се намалява до 

60%, т.е. 6000 лв.). 

2. Липсва списък на международните лектори, включително техните биографии, а 

също и копия от писма от поканените участници с пленарни или ключови доклади, 

в които е заявено съгласие за участнието им във форума. 

3. Във финансовия план са включени недопустими разходи във вид на такси 

правоучастие за млади учени/студенти. Освен това финансовият план не е 

подписан от главния счетоводител на базовата организация. 

Налице са несъответствия, които правят финансирането на проектното 

предложение невъзможно. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС проектно предложение с вх. № ФНИ-1333 от 23.04.2021 г. с 

ръководител д-р Стоян Мишев да не се финансира, поради посочените несъответствия 

с Процедурата. 
 

Решение на ИС: 

Приема проектно предложение с вх. № ФНИ-1333 от 23.04.2021 г. с 

ръководител д-р Стоян Мишев да не се финансира, поради несъответствия с 

Процедурата. 

 

 

6. Актуализирано проектно предложение: ФНИ-1501 от 11.05.2021 

Наименование на конференцията: Дванадесета международна конференция на тема 

„Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“ 

Дати на провеждане: 13.09.2021 до 17.09.2021 

Място на провеждане: Гр. Приморско 

Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии - БАН 

Сума: 9 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Проектното предложение е актуализирано, в съответствие с решение на ИС с протокол 

22 от 29.05.2020 г. по договор КП-06-МНФ/47 от 16.12.2019 г., като са получени 

средства в размер на 9000 лв. 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК одобрява актуализираното проектно предложение с вх. № ФНИ-1501 от 

11.05.2021 г. за провеждането на Дванадесета международна конференция на тема 

„Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“ в периода 

13.09.2021 до 17.09.2021 г. в гр. Приморско, като се подпише допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема актуализираното проектно предложение с вх. № ФНИ-1501 от 
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11.05.2021 г. за провеждането на Дванадесета международна конференция на 

тема „Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“ в 

периода 13.09.2021 до 17.09.2021 г. в гр. Приморско, като се подпише 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

 

7. Проектно предложение: ФНИ-1509 от 11.05.2021 

Наименование на конференцията: Седемнадесета международна научна 

конференция „Space, Ecology, Safety-SES 2021“ 

Дати на провеждане: 20.10.2021 до 22.10.2021 

Място на провеждане: Руски културно информационен център-София 

Ръководител: проф. д.т.н. д-р Гаро Мардиросян 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии - БАН 

Искана сума: 6 800 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 800 лв. за проектно 

предложение с вх. № ФНИ-1509 от 11.05.2021 г., с ръководител проф. д.т.н. д-р Гаро 

Мардиросян. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6 800 лв. за проектно предложение с 

вх. № ФНИ-1509 от 11.05.2021 г., с ръководител проф. д.т.н. д-р Гаро 

Мардиросян. 

 

8. Проектно предложение: ФНИ-1528 от 17.05.2021 
Наименование на конференцията: XXV Международна научна конференция 

„Транспорт -2021“ 

Дати на провеждане: 07.10.2021 до 09.10.2021 
Място на провеждане: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ 

Ръководител: проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова 

Базова организация: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

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

предложение с вх. № ФНИ-1528 от 17.05.2021 г., с ръководител проф. д-р инж. икон. 

Даниела Тодорова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

с вх. № ФНИ-1528 от 17.05.2021 г., с ръководител проф. д-р инж. икон. 

Даниела Тодорова. 

 

 

9. Проектно предложение: ФНИ-1651 от 26.05.2021 
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Наименование на конференцията: III Международна научна конференция „Наука, 

образование и иновации в областта на изкуството“ 

Дати на провеждане: 28.10.2021-30.10.2021 

Място на провеждане: Гр. Пловдив 

Ръководител: проф.д-р Тони Шекерджиева-Новак 

Базова организация: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. 

Пловдив 

Искана сума: 6 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена в смесен формат. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно 

предложение с вх. № ФНИ-1651 от 26.05.2021 г., с ръководител проф. д-р Тони 

Шекерджиева-Новак. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно предложение с 

вх. №  ФНИ-1651 от 26.05.2021 г., с ръководител проф. д-р Тони Шекерджиева-

Новак. 

 

10. Проектно предложение: ФНИ-1681 от 27.05.2021 
Наименование на конференцията: Единадесета международна конференция 

„Цифрово представяне и опазнаве на културно и научно наследство“ 

Дати на провеждане: 23.09.2021 до 25.09.2021 

Място на провеждане: гр. Бургас 

Ръководител: доц. д-р Десислава Панева-Маринова 

Базова организация: Институт по математика и информатика - БАН 

Искана сума: 8 530 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма    

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 8 530 лв. за проектно 

предложение  

с вх. №  ФНИ-1681 от 27.05.2021 г., с ръководител доц. д-р Десислава Панева-

Маринова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 8 530 лв. за проектно предложение с 

вх. №  ФНИ-1681 от 27.05.2021 г., с ръководител доц. д-р Десислава Панева-

Маринова. 

 

11. Проектно предложение: ФНИ-1688 от 28.05.2021 

Наименование на конференцията: „Земеделие и снабдяване с храни: Пазари и 

аграрна политика“ 

Дати на провеждане: 27.10.2021 до 28.10.2021 
Място на провеждане: гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 2, 

Институт по аграрна икономика, Зала 1 (Оборудвана конферентна зала) 

Ръководител: проф. д-р Румен Попов 

Базова организация: Институт по аграрна икономика, Селскостопанска академия 
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Искана сума: 5 980 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 5 980 лв.  за проектно 

предложение с вх. №  ФНИ-1688 от 28.05.2021, с ръководител проф. д-р Румен Попов. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 5 980 лв.  за проектно предложение с 

вх. №  ФНИ-1688 от 28.05.2021, с ръководител проф. д-р Румен Попов. 

 

 

12. Проектно предложение: ФНИ-1689 от 28.05.2021 

Наименование на конференцията: Научен форум - Отбранителни технологии 2021, 

Шумен 

Дати на провеждане: 06.10.2021 до 08.10.2021 

Място на провеждане:  гр. Шумен 

Ръководител: доц. д-р инж. Чавдар Минчев 

Базова организация: Национален военен университет „Васил Левски“, гр. Велико 

Търново 

Искана сума: 7 800 лв. 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установиха следните 

несъответствия: 

1. Липсват копия от писма от следните двама поканени участници с пленарни 

доклади (от общо четири), в които да е заявено съгласие за участието им във 

форума: 

 Stjepan Domjancic; 

 Cristian-Emil Moldoveanu. 

2. Във финансовия план липсва финансова обосновка на предвидените разходи, която 

е неразделна част от този план, както и задължителното посочване на очакван 

финансов принос от други и/или собствени източници. Освен това финансовият 

план не е подписан от главния счетоводител на базовата организация. 

3. В декларацията на ръководителя на проекта (Приложение 1) липсват датите на 

провеждане на форума, които съгласно формуляра на декларацията трябва да бъдат 

задължително посочени в нея. 

Налице са несъответствия, които правят финансирането на проектното 

предложение невъзможно. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС проектно предложение с вх. № ФНИ-1689 от 28.05.2021 г. с 

ръководител доц. д-р инж. Чавдар Минчев да не се финансира, поради посочените 

несъответствия с Процедурата. 
 

Решение на ИС: 

Приема проектно предложение с вх. № ФНИ-1689 от 28.05.2021 г. с 

ръководител доц. д-р инж. Чавдар Минчев да не се финансира, поради 

несъответствия с Процедурата. 
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13. Проектно предложение: ФНИ-1707 от 31.05.2021 

Наименование на конференцията: Двадесет и втора школа по Вакуумни, електронни 

и йонни технологии 

Дати на провеждане: 20.09.2021 до 24.09.2021 

Място на провеждане: гр. Созопол 

Ръководител: доц. д-р Миглена Димитрова 

Базова организация: Институт по електроника-БАН 

Искана сума: 6 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена в смесен формат. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно 

предложение с вх. № ФНИ-1707 от 31.05.2021 г., с ръководител доц. д-р Миглена 

Димитрова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно предложение с 

вх. № ФНИ-1707 от 31.05.2021 г., с ръководител доц. д-р Миглена Димитрова. 

 

14. Проектно предложение: ФНИ-1711 от 31.05.2021 

Наименование на конференцията: Четвърта научна конференция с международно 

участие „География, регионално развитие и туризъм“ 

Дати на провеждане: 03.12.2021 до 05.12.2021 

Място на провеждане: Гр. Шумен  

Ръководител: проф. д-р Светла Станкова 

Базова организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

Искана сума: 9 481 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9 481 лв. за проектно 

предложение с вх. № ФНИ-1711 от 31.05.2021 г., с ръководител проф. д-р Светла 

Станкова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 9 481 лв. за проектно предложение с 

вх. №  ФНИ-1711 от 31.05.2021 г., с ръководител проф. д-р Светла Станкова. 

 

 

15. Проектно предложение: ФНИ-1713 от 31.05.2021 

Наименование на конференцията: Практически аспекти на медийната грамотност 

Дата на провеждане: 30.10.2021 

Място на провеждане: София, България 

Ръководител: проф. д.н. Андреана Ефтимова 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Искана сума: 4 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 
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Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 4 000 лв. за проектно 

предложение с вх. №  ФНИ-1713 от 31.05.2021 г., с ръководител проф. д.н. Андреана 

Ефтимова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 4 000 лв. за проектно предложение с 

вх. №  ФНИ-1713 от 31.05.2021 г., с ръководител проф. д.н. Андреана 

Ефтимова. 

 

 

16. Проектно предложение: ФНИ-1714 от 31.05.2021 

Наименование на конференцията: Седма международна научна конференция 

„Екологично инженерство и опазване на околната среда“ с младежка научна сесия и 

летен университет „Мелисса“. 

Дати на провеждане: 30.09.2021 до 03.10.2021 

Място на провеждане: гр. Варна 

Ръководител: проф. Пламен Ангелов 

Базова организация: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ - БАН 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

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

предложение с вх. №  ФНИ-1714 от 31.05.2021 г., с ръководител проф. Пламен 

Ангелов. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

с вх. №  ФНИ-1714 от 31.05.2021 г., с ръководител проф. Пламен Ангелов. 

 

 

17. Проектно предложение: ФНИ-1722 от 31.05.2021 

Наименование на конференцията: Trends in Combinatorial Ring Theory 

Дати на провеждане: 20.09.2021 – 24.09.2021 

Място на провеждане: ИМИ-БАН, София 

Ръководител: доц. д-р Иван Чипчаков 

Базова организация: Институт по математика и информатика - БАН 

Искана сума: 6 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно 

предложение с вх. №  ФНИ-1722 от 31.05.2021 г., с ръководител доц. д-р Иван 

Чипчаков. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно предложение с 

вх. №  ФНИ-1722 от 31.05.2021 г., с ръководител доц. д-р Иван Чипчаков. 
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18. Проектно предложение: ФНИ-1743 от 01.06.2021 

Наименование на конференцията: XXXI Международен научен симпозиум 

„Метрология и метрологично осигуряване 2021“ 

Дати на провеждане: 07.09.2021 - 11.09.2021 

Място на провеждане: гр. Созопол 

Ръководител: проф. д-р Димитър Дяков 

Базова организация: Технически университет- София 

Искана сума: 10 000 лв. 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установиха следните 

несъответствия: 

1. Представената програма е само повърхностно структурирана без в нея да са 

включени нито поканените лектори, заедно с темите на докладите им, нито са 

специфицирани времевите интервали на отделните секции и разпределението им 

по дни в рамките на заявения диапазон на форума. Последното обстоятелство е 

особено важно, тъй като форумът претендира да е с продължителност от 5 (>3) дни, 

т.е. програмата му трябва да е не по-кратка от 20 работни часа, за да се 

кандидатства за заявеното от ФНИ съфинансиране в размер на 10 000 лв., 

равняващо се на максималното възможно в случая. 

2. Общият брой на младите учени, докторанти и постдокторанти, представени за 

участие във форума е 23 при заявен общ брой на участниците 328 (=305+23), което 

съставлява 7 %, т.е. е под изискуемия минимум от 10 %. 

3. Във финансовия план липсва финансова обосновка на предвидените разходи, която 

е неразделна част от този план, както и задължителното посочване на очакван 

финансов принос от други и/или собствени източници. 

4. Допълнително във формуляра за кандидатстване (Административната форма) е 

сгрешена годината на провеждане на форума, посочена е 2020 г., вместо 2021 г. 

Налице са несъответствия, които правят финансирането на проектното 

предложение невъзможно. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС проектно предложение с вх. № ФНИ-1743 от 01.06.2021 г., с 

ръководител проф. д-р Димитър Дяков да не се финансира, поради посочените 

несъответствия с Процедурата. 
 

Решение на ИС: 

Приема проектно предложение с вх. № ФНИ-1743 от 01.06.2021 г., с 

ръководител проф. д-р Димитър Дяков да не се финансира, поради 

несъответствия с Процедурата. 

 

19. Проектно предложение: ФНИ-1746 от 01.06.2021 

Наименование на конференцията: XXI международна научна конференция по 

строителство и архитектура ВСУ 2021  

Дати на провеждане 14.10.2021  до 16.10.2021 

Място на провеждане: Висше строително Училище „Любен Каравелов“, София 

Ръководител: доц. д-р инж. Анита Хандрулева 

Базова организация: Висше строително Училище „Любен Каравелов“, София 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
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Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

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

предложение с вх. № ФНИ-1746 от 01.06.2021 г., с ръководител доц. д-р инж. Анита 

Хандрулева. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

с вх. № ФНИ-1746 от 01.06.2021 г., с ръководител доц. д-р инж. Анита 

Хандрулева. 

 

 

20. Проектно предложение: ФНИ-1748 от 01.06.2021 

Наименование на конференцията: Digital Transformation, Cyber Security and 

Resilience (DIGILIENCE 2021) 

Дати на провеждане: 29.09.2021 до 01.10.2021 

Място на провеждане: НВУ, гр. Велико Търново 

Ръководител: проф. д-р Тодор Тагарев 

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни технологии - 

БАН 

Искана сума: 10 000 лв. 

 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да се изискат: 

 Копия  от писма от поканените участници с пленарни (2 бр.) и ключови (5 бр.) 

доклади, в които да е заявено съгласие за участието им във форума.  

Допълнителните документи бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

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

предложение с вх. № ФНИ-1748 от 01.06.2021 г., с ръководител проф. д-р Тодор 

Тагарев. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

с вх. № ФНИ-1748 от 01.06.2021 г., с ръководител проф. д-р Тодор Тагарев. 

 

 

21. Проектно предложение: ФНИ-1749 от 01.06.2021 

Наименование на конференцията: 7-ма Европейска лятна школа по биореология и 

Симпозиум по микро- и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и 

биологични системи 

Дати на провеждане: 28.08.2021 до 31.08.2021 

Място на провеждане: МДУ, гр. Варна 

Ръководител: проф. д-р Надя Антонова-Митева 

Базова организация: Институт по механика-БАН 

Искана сума: 6 000 лв. 
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След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да се изискат: 

1. Структурирана програма по дни, часове, откриване и закриване на форума. 

Представената програма не покрива изцяло изискванията за структурирана програма. 

2. Липсва финансова обосновка към финансовия план. 

Допълнителните документи бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена в смесен формат. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно 

предложение с вх. № ФНИ-1749 от 01.06.2021 г., с ръководител проф. д-р Надя 

Антонова-Митева. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно предложение с 

вх. № ФНИ-1749 от 01.06.2021 г., с ръководител проф. д-р Надя Антонова-

Митева. 

 

22. Проектно предложение: ФНИ-1786 от 07.06.2021 

Наименование на конференцията: XI-та годишна научна конференция с 

международно участие „Иновации в Аграрна наука за ефективно земеделие“ 

Дати на провеждане: 30.09.2021 до 01.10.2021 

Място на провеждане: Земеделски институт- гр. Шумен 

Ръководител: доц. д-р Геновева Стайкова 

Базова организация: Земеделски институт- гр. Шумен 

Искана сума: 6 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно 

предложение с вх. № ФНИ-1786 от 07.06.2021 г., с ръководител доц. д-р Геновева 

Стайкова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно предложение с 

вх. № ФНИ-1786 от 07.06.2021 г., с ръководител доц. д-р Геновева Стайкова. 

 

23.  Актуализирано проектно предложение: ФНИ-1914 от 15.06.2021 

Наименование на конференцията: 8-ма Международна конференция по 

картография и ГИС 

Дати на провеждане: 20.06.2022 до 25.06.2022 г. 

Място на провеждане: гр. Несебър 

Ръководител: гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова 

Базова организация: Университет по архитектура, строителство и геодезия  

Сума: 9 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
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Проектното предложение е актуализирано, в съответствие с решение на ИС с протокол 

22 от 29.05.2020 г. по договор КП-06-МНФ/48 от 16.12.2019 г., като са получени 

средства в размер на 9000 лв. 

Конференцията ще бъде проведена присъствено. 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК одобрява актуализираното проектно предложение с вх. № ФНИ-1914 от 

15.06.2021 г. за провеждането на 8-ма Международна конференция по картография и 

ГИС в периода 20.06.2021 до 25.06.2022 г. в гр. Несебър, като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема актуализираното проектно предложение с вх. № ФНИ-1914 от 

15.06.2021 г. за провеждането на 8-ма Международна конференция по 

картография и ГИС в периода 20.06.2021 до 25.06.2022 г. в гр. Несебър, като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема допълнителните необходими средства за финансиране на договорите 

за провеждане на научни форуми, описани в решенията по-горе, да са от 

реализирана икономия при финансиране на някои от другите дейности в 

ГОП на ФНИ за 2021 г. 

 

По т. 2 от дневния ред – Определяне съставите на ВНЕК за конкурсите за 

фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти. 

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

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

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

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

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

експертните комисии. 
 

Решение на ИС:  

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

проектните предложения по обявените „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2021 г.” и „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 

г.”, да бъде определена една ВНЕК за всяка научна област в състав от 5 члена.  

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

13, т. 7 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“, определя следните 

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

датата на подписване на персоналните договори на членовете с управителя 

на ФНИ до подписване на договорите за финансиране на проектите по двата 

конкурса. 

 

I. Биологически науки 

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

Университет „Св. Климент Охридски“; 

2. Проф. дбн Людмил Пенюв Кирацов - Институт по експериментална 

морфология, патология и антропология с музей - БАН; 
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3. Доц. д-р Любен Иванов Загорчев, - Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“; 

4. Проф. д-р Галя Марчева Станева - Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство – БАН; 

5. Проф. д-р Димитър Любенов Джилянов – Агробиоинститут, СА. 

Резервен член: доц. д-р Румен Атанасов Димитров 

 Секретар – Олга Рахнева 

  

II.      Математически науки и информатика 

1. Проф. д-р Румен Златев Янков - Институт по механика, БАН 

2. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ 

3. Доц. д-р Пламен  Стоянов Матеев - Софийски университет "Св. Климент 

Охридски" 

4. Проф. дтн Тодор Атанасов Стоилов - Институт по информационни и 

комуникационни технологии – БАН 

5. Проф. дмн Цонка  Стефанова Байчева - Институт по математика и 

информатика, БАН 

Резерва: доц. д-р Христо  Николов Костадинов - Институт по математика и 

информатика, БАН 

Секретар - Роза Кондова 

 

  

III.  Медицински науки 

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

генетика, БАН;  

2. Проф. дмн Стефан Въчев Панайотов – Национален център по заразни и 

паразитни болести; 

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

4. Доц. Милка Милчева Милева - Институт по микробиологоя – БАН; 

5. Проф. дн Ирена Петкова Костова – Медицински университет-София. 

Секретар – Олга Рахнева 

 

IV.       Науки за Земята 

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

София; 

2. Доц. д-р Николай Хараланов Рачев - СУ "Св. Климент Охридски"; 

3. Доц. д-р Валери Валентинов Сачански- Минно-геоложки университет, 

София; 

4. Доц. д-р Лъчезар Христов Филчев- Институт за космически изследвания 

и технологии, БАН; 

5. Доц. д-р Стефан Иванов Шилев- Аграрен университет - Пловдив. 

Резервен член: Проф. дгн Петър Гочев Марчев- Геологически институт, 

БАН 

Секретар - Милена Филипова 

 

V. Обществени науки 

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

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

и информационни технологии; 

3. Проф. д-р Валентина  Любенова Николова-Алексиева - Университет по 

хранителни технологии-Пловдив; 

4. Проф. д-р Найден Вълков Ненков – Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“; 

5. Проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков - Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски“. 

Резервен член: Доц. д-р Теодора Стефанова Кирякова-Динева - Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ 

Секретар – Милена Филипова 

 

 

VI. Селскостопански науки 

1. Чл.-кор. проф. дн Атанас Иванов Павлов - Институт по микробиология, 

БАН 

2. Проф. д-р Вилиана Маринова Василева - Институт по фуражните култури, 

Плевен 

3. Проф. д-р Оля  Евтимова Караджова - ИПАЗР "Н. Пушкаров" 

4. Доц. д-р Божин Максимов  Божинов - Аграрен университет, Пловдив 

5. Доц. д-р Ивайло Неделков Цветков -  Институт за гората, БАН 

Секретар - Роза Кондова 

 

 

VII. Технически науки 

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

     2. Проф. д-р  Олимпия Николаева Роева - Институт  по  биофизика и 

     биомедицинско инженерство, БАН; 

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

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

Пловдив;  

     5. Доц. д-р Димитър Цветков Пешев - Химикотехнологичният и металургичен 

университет; 

     Резервен член: доц. д-р Радан Иванов Иванов - Национален институт по  

геофизика, география и геодезия, БАН. 

    Секретар – д-р Милена Александрова 

 

VIII.     Физически науки   

1. Проф. д-р Кирил Асенов Крежов - Институт по електроника, БАН; 

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

университет, София; 

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

технологии  БАН; 

4. Доц. д-р Венелин Валериев Кожухаров - СУ "Св. Климент Охридски"; 

5. Доц. д-р Митко Константинов  Гайдаров –– Институт за ядрени изследвания 

и ядрена енергетика, БАН. 

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

твърдото тяло, БАН; 

Секретар – доц. д-р Боряна Хаджиева 
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IX. Химически науки 

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

Климент Охридски“; 

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

Златаров“ – Бургас 

3. Доц. д-р Елена Димитрова Василева -  Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 

4. Доц. д-р Йорданка Георгиева Каракирова – Институт по катализ – БАН; 

5. Проф. д-р Станислав Милетиев Рангелов - Институт по полимери – БАН. 

Резервен член: проф. д-р Георги Ангелов Николов - Институт по инженерна 

химия -БАН 

 Секретар – доц.  д-р Боряна Хаджиева 

 

X. Хуманитарни науки 

1. Проф. дфн Искра  Владимирова Христова-Шомова – Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”; 

2. Проф. д-р Костадин Илиев Паев – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“; 

3. Доц. д-р Марияна Христова Витанова- Институт за български език,  БАН; 

4. Проф. д-р Тодор Георгиев Галунов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; 

5. Проф. д-р Добринка Станчева Пейчева – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“. 

Резервен член: проф. д-р Росица Добрева Кръстева- Университет по 

библиотекознание и информационни технологии 

Секретар – Камелия Янева 

 

 

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

3.1. Доклад с вх. № ФНИ-2089 от 24.06.2021 г. от проф. Георги Вайсилов – управител 

на ФНИ  относно предложение за разпределение на дейности по програми ERA-

NET. 
 

Решение на ИС: 

Приема на служителите във ФНИ да бъдат възложени допълнителни 

административни и технически дейности, свързани с координиране и 

осъществяването на участието на ФНИ в международните програми ERA-

NET, като определя екипи за текущите дейности по програмите, както 

следва:  

 

Роза Кондова: координатор по програмите BiodivERsA, CORE Organic  

Боряна Хаджиева: координатор по програмите FLAG-ERA, Quant ERA  

Милена Филипова: координатор по програмите ERA-MIN 3, CHIST-ERA 

Любомира Христова: координатор по програмите HERA/CHANSE, ICT-

AGRI-FOOD 

Милена Александрова: координатор по програмите, M-ERA, JPI Urban 

Europe/EXPAND 

Олга Рахнева: координатор по програмите EuroNanoMed, 

BiodivClim/BiodivRestore 
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3.2. Доклад с вх. № ФНИ-2090 от 24.06.2021 г. от проф. Георги Вайсилов – управител 

на ФНИ  относно предложение за обсъждане на пилотни конкурси на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Определя работна група към ФНИ за обсъждане на подготовката на пилотни 

конкурси на ФНИ в състав: 

Проф. дн Георги Вайсилов – управител на ФНИ 

Проф. д-р Ирена Пейчева – член на ИС 

Проф. д-р Вилма Стоянова – член на ИС 

Проф. д.ик.н. Желю Владимиров – член на ИС 

Д-р Милена Дамянова – член на ИС 

Адв. Иванка Андреева 

Даниела Козовска- финансов експерт 

 

3.3. Писмо с вх. № ФНИ-2067 от 24.06.2021 г. от Светослав Миланов от Посолството 

на Република Франция в България  относно удължаване на срока за подаване на 

проектни предложения по обявения конкурс по Програма Рила. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за подаване на проектни предложения по Програма Рила да бъде 

удължен до 15.07.2021 год. Информацията да бъде публикувана в официалния 

интернет сайт на ФНИ. 

 

3.4. Доклад с вх. № ФНИ-2021 от 22.06.2021 г. от Любомира Христова – секретар на 

НЕК относно решение на ИС във връзка с кандидатстване по програма КОСТ. 
 

Решение на ИС: 

Проектни предложения за съфинансиране по програмата КОСТ, които са по 

КОСТ акция, по която има предишен текущ или приключил проект от 

същата организация, да бъдат разглеждани след приемане на оценка за 

научната и финансова част на предишния проект. 

 

3.5. Доклад с вх. № ФНИ-1875 от 08.06.2021 г. от Роза Кондова – секретар на НЕК 

относно осигуряване на информационната сигурност за базата данни на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат проучени възможностите за осигуряване на информационната 

сигурност за базата данни на ФНИ, които да бъдат представени на следващо 

заседание на ИС. 

 

3.6. Доклад с вх. № ФНИ-1771 от 03.06.2021 г. от Виолета Толева – гл. счетоводител 

на ФНИ относно застраховане на движимото имущество на  ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде сключена застраховка на движимото имущество на ФНИ по 

предложена оферта за срок от една година. 

 

3.7. Доклад с вх. № ФНИ-2052 от 23.06.2021 г. от Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ относно отчитането на такса участие по постъпило запитване с 

вх. № ФНИ-1662 от 27.05.2021 г. 
 

Решение на ИС: 
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Приема да се направи допълнение в документа Правила за допустимите 

разходи за различните видове конкурси и указания за изразходване и 

отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания” в 

съответствие с предложението: „В случаите, когато поради 

невъзможността за осъществяване на пътувания, вследствие на пандемия 

или други ограничения за пътуване, провежданетото на мероприятията е 

он-лайн, разходът следва да се отчита в бюджетното перо, в което е 

предвиден.“.  

 

По т. 4 от дневния ред – Разни. 

4.1. Доклад с вх. №94ДД/31 от 22.06.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно Коригиращ отчет и одитен доклал по договор № ДФНИ 

Б02/11 от 2014 г. 

Представен е коригират финансов отчет и одитен доклад по договор № ДФНИ 

Б02/11 от 2014 г. Преизчислена е стойността на амортизациите на ДМА. съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и е обяснителните записки към писмо нзх. 

№ ФНИ- 210/21.01.2021 г. 
Договор ДФНИ Б02/11 от 2014 г.. базова организация Институт по органична 

химия с Център по фитохимия-БАН 

Първоначална обща сума на договора: 180 000 лв. 

Преведени средства: 163 611,30 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 7931,57 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 155 679,73 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 7931,57 лв. 

Възстановена сума 7931,57 лв. на 18.05.2021 г. 

Сумата посочена по-горе е възстановена и договора може да бъдат приключен с 

подписване на протокол за приключване. 
 

Решение на ИС: 

Приема по договор № ДФНИ Б02/11 от 2014 г., за които е приет окончателният 

научен отчет, да бъдат приключен с подписване на протокол за приключване 

след представяне на доклад за финансовия отчет от ПНЕК. 

 

  

4.2. Доклад с вх. №94ДД/30 от 22.06.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно Договор № ДФНИ Б02/14 от 2014 г. 

Договор ДФНИ Б02/14 от 2014 г.. Базова организация: Институт по органична  

химия с Център по фитохимия-БАН Първоначална обща сума на договора: 

210000 лв. 

Преведени средства: 210000 лв. 

Неизразходвани средства: 2996,02 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 3590,85лв. 

Признати разходи отфинансовш1 одитор: 203413,13лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 6586,87лв.  

По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 3590.85 лв. на 20.02.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема по договор № ДФНИ Б02/14 от 2014 г., за който е приет окончателният 

научен отчет, да бъде приключен с подписване на протокол за приключване 

след представяне на доклад за финансовия отчет от ПНЕК. 
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4.3. Доклад с вх. №ФНИ-1650 от 26.05.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно Коригиращ одитен доклал но договор № ДФНИ Б02/23 от 

2014 г. 

Представен е коригиращ одитен доклад по договор № ДФНИ Б02/23 от 2014 г. 

Преизчислена е стойността на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ, съобразени и е обяснителните записки към писмо нзх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г. 

Договор ДФНИ Б02/23 от 2014 г., базова организация Институт по биофизика и 

биометрично инженерство - БАН 

Първоначална обща сума на договора: 172 500 лв. 

Преведени средства: 172 500 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 609,63 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 171 890,37 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 609,63 лв.  
 

Решение на ИС: 

1. Да бъде възстановена на ФНИ (след корекцията) сума в размер на 609,63 

лв., ако вече не е възстановена. 

2. След възстановяване на сумите посочените по-горе Договор ДФНИ Б02/23 

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

с подписване на протокол за приключване, след представяне на доклад за 

финансовия отчет от ПНЕК. 

 

 

4.4. Доклад с вх. №94ДД/17 от 25.05.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно Коригиращ одитен доклад но договор № ДФНИ Б02/26 от 

2014 г. 

Представен е коригиращ одитен доклад по договор № ЛФПИ Б02/26 от 2014 г. 

Преизчислена е стойността на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо нзх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г. 
Договор ДФНИ Б02/26 от 2014 г., базова организация Институт по микробиология 

"Стефан Ангелов" - БАН. 

Договор ДФНИ Б02/26 от 2014 г., базова организация Институт по микробиология 

"Стефан Ангелов" - БАН. 

Първоначална обща сума на договора: 150 000 лв. 

Преведени средства: 143 250 лв. 

Неизразходвани средства: 5 072,69лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 3 270 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 134 907,31 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 8 342,69 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Да бъде възстановена на ФНИ (след корекцията) сума в размер на 8 342,69 

лв., ако вече не е възстановена. 

2. След възстановяване на сумите посочените по-горе Договор ДФНИ Б02/26 

от 2014 г., за който е приет окончателния научен отчет, да бъде приключен 
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с подписване на протокол за приключване, след представяне на доклад за 

финансовия отчет от ПНЕК. 

 

 

4.5. Доклад с вх. №94ДД/27 от 18.06.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно Коригиращ одитен доклад но договор № ДФНИ Е02/15 от 

2014 г. 

Представен е коригиращ финансов отчет и одитен доклад по договор № ДФНИ 

Е02/15 от 2014 г. Преизчислена е стойността на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и е обяснителните записки към писмо изх. 

№ ФНИ- 210/21.01.2021 г. 
Договор ДФНИ Е02/15 от 2014 г., базова организация Институт по инженерна 

химия при БАН 

Първоначална обща сума на договора: 240 000 лв. 

Преведени средства: 207 450 лв. 

Неизразходвани средства: 3998,24 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 4448,98 лв. 

Признати разходи от финансовия одигор: 199 002,78 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 8447,22 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Да бъде възстановена на ФНИ (след корекцията) сума в размер на 8447,22 

лв., ако вече не е възстановена. 

2. След възстановяване на сумите посочените по-горе Договор ДФНИ Е02/15 

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

с подписване на протокол за приключване, след представяне на доклад за 

финансовия отчет от ПНЕК. 

 

4.6. Доклад с вх. №94ДД/18 от 25.05.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно Договор № ДФНИ Е02/16 от 2014 г., който е проверен от 

АДФИ. 

Договор ДФНИ Е02/16 от 2014 г.. Базова организация: Институт по катализ, БАН  

Първоначална обща сума на договора: 240 000лв. 

Преведени средства: 229 200 лв. 

Неизразходвани средства: 2 484.59лв. 

Непризнати разходи (от АДФИ): 41 754,33лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 184 961.08 лв.  

Сума за възстановяване без начисляване на лихва: 12 078.32 лв.  

Сума за възстановяване с начисляване на лихва: 32 160.60 лв.  

 

По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 44 238.92 лв. на 24.02.2021 г. и 

14.05.2021г.. 
 

Решение на ИС: 

Приема по договор № ДФНИ Е02/16 от 2014 г., за който е приет окончателният 

научен отчет, да бъде приключен с подписване на протокол за приключване. 

 

 

4.7. Доклад с вх. №94ДД/28 от 21.06.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно договор № ДФНИ Т02/4 от 2014 г.  

Във връзка с писмо с изх. №100120/1 от 02.02.2021 г. за възстановяване на 
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дължими суми  по Договор ДФНИ Т02/4 от 2014 г., определени в доклада на 

АДФИ №ДИД2-СФ-23 от 13.11.2021 г. е възстановена сума в размер на 4 351,55 

лв. Съгласно решение на ИС с протокол № 45 от 29.01.2021 г.:  

Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите 

за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в  Доклад 

№ ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 12 

376,20 лв. да бъде възстановена на ФНИ.  

Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в 

размер общо на 11 202,96 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната 

лихва до окончателно изплащане на сумата. 

Общата сума за възстановяване на ФНИ е 23 579,16 лв. 

Частично е възстановена сума в размер на 4 351,55 лв. на 11.05.2021 г . 

Остатъкът от сумата за възстановяване на ФНИ е в размер на 19 227,61 лв. Сумата 

е необходимо да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до 

окончателно изплащане на сумата. 
 

Решение на ИС: 

Да бъде възстановен остатъкът от сумата в размер на 19  227,61 лв. по 

договор № ДФНИ Т02/4 от 2014 г., ведно със законната лихва до 

окончателно изплащане на сумата. 

 

 

4.8. Доклад с вх. №94ДД/20 от 26.05.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно Коригиращ однтен доклал по договор № ДФНИ Т02/18 от 

2014 г. 

Представен е коригиращ одитен доклад по договор № ДФНИ Т02/18 от 2014 г. 

Преизчислена е стойността на амортизациите на ДМА. съгласно изискванията на 

АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 

г. 

Договор ДФНИ Т02/18 от 2014 г., базова организация Институт по физика на твърдото 

тяло- БАН 

Първоначална обща сума на договора: 180 525 лв. 

Преведени средства: 172 401,38 лв. 

Неизразходвани средства: 52,30 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 1 877,82 лв. 

Признати разходи от финансовия одигор: 170 471,26 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 1 930,12 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Да бъде възстановена на ФНИ (след корекцията) сума в размер на 1 930,12 

лв., ако вече не е възстановена. 

2. След възстановяване на сумите посочените по-горе Договор ДФНИ Т02/18 

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

с подписване на протокол за приключване, след представяне на доклад за 

финансовия отчет от ПНЕК. 

 

 

4.9. Доклад с вх. №94ДД/29 от 21.06.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно договор № ДФНИ Т02/19 от 2014 г.  

Обосновка: Не е представен коригиран одитен доклад но договор № ДФНИ Т02/19 
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от 2014 г. във връзка е преизчислена стойност на амортизациите на ДМА и ДНМА, 

съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към 

писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г. 
В окончателния финансов отчет, който са представили във ФНИ и описа на закупените 

ДМА фигурират 3 бр. компютърни конфигурации за 3290.02 лв. /1003.51лв., 904.51 

лв. и 1382.00 лв./ и 2 бр. лаптоп за 3330.06 лв. с 50% амортизационна норма. Активите 

са закупени през 1 етап на договора. 

През втория етап на договора са отчетени информационните продукти /ДНМА/ за 

3301.81 лв. Част от активите са закупени през м. февруари 2019 г. /в края па втория 

етап/. 

Не е представен коригиращ амортизационен план или коригиращ отчет с 

преизчислените разходи за амортизация на ДНМА, съгласно изискванията на АДФИ, 

съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Да се изпрати писмо до Директора на базовата организация с 

констатациите на АДФИ, като се изиска да се преизчислят разходите за 

амортизация на ДНМА по договор ДФНИ Т02/19 от 2014 г., съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. 

№ ФНИ-210/21.01.2021 г.  

 

4.10. Доклад с вх. №94ДД/23 от 28.05.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно договор № ДФНИ Т02/20 от 2014 г.  

Обосновка: Не е представен коригиращ одитен доклад по договор № ДФНИ Т02/20 

от 2014 г. във връзка с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА и ДНМА, 

съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо 

нзх. № ФНИ-210/21.01.2021 г. 

В окончателния финансов отчет, който са представили във ФНИ са изразходвани за 

ДМА - 10138.81 лв. и за Инф. продукти/ДНМА/ - 447,09 лв., закупени през 1 етап на 

договора. ДМА, закупени по договора са апаратура/кювета/ с 30% амортизационна 

норма и Компютърна система с 50% амортизационна норма. Представени са 

коригиращ амортизационен план с преизчислените разходи за амортизация.  

 

Сумата за корекция е 2546.04 лв.  

Възстановена е на ФНИ на 20.04.2021 г. 

Сумата на неизразходваните средства по договора е 12176.78 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 12176.78 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Да бъде възстановена на ФНИ сума в размер на 12 176.78 лв., ако вече не е 

възстановена. 

2. След възстановяване на сумите посочените по-горе Договор ДФНИ Т02/20 

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

с подписване на протокол за приключване, след представяне на доклад за 

финансовия отчет от ПНЕК. 

 

 

4.11. Доклад с вх. №94ДД/22 от 28.05.2021 г. от Даниела Козовска - финансов 

експерт относно договор № ДФНИ Т02/24 от 2014 г.  

Обосновка: Не е представен коригиращ одитен доклад по договор № ДФНИ Т02/24 

от 2014 г. във връзка с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА и ДНМА, 
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съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо 

изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г.  В окончателния финансов отчет, който са представили 

във ФНИ и описа на закупените ДМА фигурират 2 бр. компютърни конфигурации за 

2046.20 лв. /970.80 и 1075.40 лв./ с 50% амортизационна норма и още 2 бр. активи-

апаратура/Система за дейонизиране на вода и Измерител на енергия/за 6641.91 

лв/4459,20 и 2182,71 лв./ с 30% амортизационна норма. Активите са закупени през 1 

етап на договора. 

През втория етап на договора са отчетени информационните продукти /ДИМА/ за 

459.96 лв., закупени през м. май и м. юли 2018 г. /в края на втория етап/. 

Не са представени коригиращ амортизационен план или коригиращ отчет с 

преизчислените разходи за амортизация, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени 

и е обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Да се изпрати писмо до Директора на базовата организация с 

констатациите на АДФИ, като се изиска да се преизчислят разходите за 

амортизация на ДНМА по договор ДФНИ Т02/24 от 2014 г., съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. 

№ ФНИ-210/21.01.2021 г. 

 

 

4.12. Писмо с вх. № ФНИ-1951/17.06.2021 г. от проф. Наташа Трендафилова във 

връзка с отегляне на заявление за участие във ВНЕК, поради участие в колектив 

на проектно предложение кандидатстващо в конкурсна сесия 2021 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.13. Писмо с вх. № ФНИ-1945/17.06.2021 г. от проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор 

на Технически университет, София. 

Относно: Във връзка с Ваше писмо изх. № 1827/08.06.2021 г. приложено Ви изпращам 

споразумение за разсрочване на задълженията по Решение № 3031/14.05.2020 г., 

постановено по гр. д. 1838/2018 г. по описа на СГС, ГО, 5-ти състав, влязло в сила на 

08.04.2021 г. 

Уведомявам Ви, че сумата за присъдените разноски по Решение № 3031/14.05.2020 г. 

на СГС, I ГО, 5 състав по гражданско дело № 1838/2018 г. е намалена със 701,66 лв., 

поради противоречие между диспозитива и мотивите на акта, тъй като сумата е 

разноски за отхвърлената част на иска. 

На 02.02.2021 г. ТУ-София е подало молба до Съда за поправка на явна техническа 

грешка. 
 

Решение на ИС: 

Дава съгласие за подписване на споразумение за разсрочено плащане на 

лихвите, посочени в Решение № 3031/14.05.2020 г., постановено по гр. д. 

1838/2018 г. по описа на СГС, ГО, 5-ти състав, влязло в сила на 08.04.2021 г.за 

сведение. За сумата от 701,66 лв. да бъде предвидено заплащане в зависимост 

от решението на Съда по подадената молба от ТУ-София.  

 

 

Секретари: ………………..   Председател:………………… 
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(доц. д-р Боряна Хаджиева)   (проф. дтн Светослав Николов) 

  

(Роза Кондова)…………………  

 

 

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:………………………………………………. 

 


