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П Р О Т О К О Л 

№ 57/15.07.2021 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 15.07.2021 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 

Ивета Цонева 

Милена Александрова 

 

 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 Медицински науки  

1.2. ПНЕК по Двустранно сътрудничество 

1.3. ВНЕК по КОСТ и конференции 

2. Решение за финансиране по конкурс България-Австрия. 

3. Актуализация на ГОП. 

4. Актуализиране на насоки за конкурси по ННП. 

5. Обсъждане във връзка с доклада на АДФИ. 
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6. Доклади на управителя. 

7. Разни. 

 

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

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-2398 от 13.07.2021 г. от проф. Дамянка Гетова – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Медицински 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади на 

ръководители на договори. 

 

1.1.1. Доклад с вх. № 100121/11  от 17/05/2021г. от доц. д-р Тодор Мирославов 

Попов, дм, ръководител на договор ДН13/12 от 20.12.2017г., на тема: 

„Изследване на регулацията на неоангиогенезата при напреднал карцином 

на ларинкса", Базова организация: Медицински Университет-София. 

Относно:  Промяна на финансов план. 

Обосновка: В ход е втория етап от изпълнение на ръководения от мен проект с 

вх. No. Н13/29 на тема „Изследване на регулацията на неоангиогенезата при 

напреднал карцином на ларинкса“, Договор ДН13/12 от 20.12.2017г.  

Във връзка с извънредните мерки, свързани с COVID-19 пандемията и поради 

ограничените възможности за пътуване, както и отлагането на по-голяма част от 

научните форуми или преминаването им във виртуален вариант, не е възможно 

да бъдат изразходени до края на втория етап оставащите средства по т. 2 . 

Разходи за командировки в размер на 15 714,56 лева. 

Моля за вашето съгласуване/одобрение част от оставащите средства по т.2. 

Разходи за командировки в размер на 13 800,00 лева (според чл.72, ал.З от 

ПФНИ относно разрешени промени във финансовия план, надвишаващо 15%, но 

не повече от 25% от допустимите преки разходи по проекта за определен етап и 

според решение на ПНЕК / Протокол №16/07.04.2021 г.) да бъдат прехвърлени 

към т. 1. Разходи за персонал - 11 300,00 и т.4. Заплащане на външни 

изпълнители - 2 500,00. След прехвърлянето, общата сума за целия проект в т.1. 

ще стане 33 120.00лв. а в т 4 - 12 500,00лв. като не надвишават допустимия 

максимален процент разходи по съответното перо, както следва за т.1, - 30% (33 

120,00лв) и за т.2,- 20% (22 080,00лв). 

Средствата ще бъдат изразходвани за заплащане на колектива и за поддръжка, и 

ремонт на апаратурата, пряко свързана с изпълнение на задачите по проекта. 

Приложени са: 

 финансов план,  

 актуализиран финансов план 

 копие до ръководителя на базовата организация. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински 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 исканото преразпределение в бюджетните пера на финансовия план от 

13800 лв. представлява 25 % от ПДР /55200,00лв./ и е в съответствие с насоките на 

конкурса. ПНЕК приема преразпределението на средствата и предлага на ИС да 

одобри направените промени като се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема по договор ДН13/12 от 20.12.2017 г. 13 800,00 лева от т.2. Разходи 

за командировки  /представляващи 25 % от ПДР /да бъдат прехвърлени 

към т. 1. Разходи за персонал - 11 300,00 и т.4. Заплащане на външни 
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изпълнители - 2 500,00. След прехвърлянето, общата сума за целия проект 

в т.1. ще стане 33 120.00лв. а в т 4 - 12 500,00лв. като не надвишават 

допустимия максимален процент разходи по съответното перо, както 

следва за т.1,- 30% (33 120,00лв) и за т.2,- 20% (22 080,00лв). 

 

 

1.1.2. Доклад с вх. № ФНИ-1202  от 13/04/2021г. от д-р Кунка Николова 

Каменарова, дб, ръководител на договор КП-06-Н33/12 от 18.12.2019г., на 

тема: „Геномен анализ за идентифициране и характеризиране на нови гени 

за дегенерация на ретината при български родословия ", Базова 

организация: Медицински университет - София. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 2+6  общо 8 /осем/ месеца.  

Обосновка: В ход е първият етап от изпълнение на ръководения от мен проект. 

Във връзка с извънредните мерки, свързани с епидемията от COVID-19 и поради 

ограничените приеми на пациенти с наследствени очни заболявания в 

болниците, както и поради забавяне на доставките на специфични консумативи и 

материали за изпълнение на част от задачите по Договора, бихме искали 

удължаването му с шест месеца след 18.08.2021 г. (след допълнителните два 

месеца, които ФНИ отпуска заради пандемията) до 18.02.2022 г.. когато 

предвиждаме да представим отчета по Договора. Исканото удължение е първо в 

рамките на първи етап от проекта. Приложени са копие до ръководителя на 

Базовата организация и резолюция от него. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински 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-Н33/12 с 8 /осем/ 

месеца до 18.02.2022г. Удължението от два месеца, отпуснато от ФНИ заради 

COVID пандемията е включено в исканите 8 месеца. След промяната договор 

КП-06-Н33/12 трябва да приключи 18.02.2022 г. Срок на подаване на отчета – до 

18.03.2022 г. 
ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на първи етап на договор КП-06-Н33/12 от 

2019 г. да се удължи с 8 месеца до 18.02.2022 г., като се сключени 

допълнително споразумение към договора за финансиране съгласно 

ПФНИ. 

 

1.1.3. Доклади с вх. № 100121/10 от 29/04/2021 г. от доц.д-р Тодор Мирославов 

Попов, дм, ръководител на договор ДН13/12 от 20.12.2017г. , на тема: 

„Изследване на регулацията на неоангиогенезата при напреднал карцином 

на ларинкса", Базова организация: Медицински Университет-София. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 2+6  общо 8 /осем/ месеца.  

Обосновка: В ход е втория етап от изпълнение на Договор ДН13/12 от 

20.12.2017г. на тема „Изследване на регулацията на неоангиогенезата при 

напреднал карцином на ларинкса“,  

Във връзка с извънредните мерки, свързани с епидемията от COVID-19 и поради 

ограничените приеми на пациенти с напреднал карцином на ларинкса в 
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болниците, както и поради забавяне на доставките на специфични консумативи и 

материали за изпълнение на част от задачите по Договора, бихме искали 

удължаването му с шест месеца след 20.08.2021 г. (след допълнителните два 

месеца, които ФНИ отпуска заради пандемията) до 20.02.2022  г., когато 

предвиждаме да представим отчета по Договора. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински 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 ДН13/12 с 8 /осем/ месеца 

до 18.02.2022г.  Удължението от два месеца, отпуснато от ФНИ заради COVID 

пандемията е включено в исканите 8 месеца. След промяната договор ДН13/12 

трябва да приключи на 18.02.2022 г. Срок на подаване на отчета – до 18.03.2022 

г. ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на втори етап на договор ДН13/12 от 2017 г. 

да се удължи с 8 месеца до 18.02.2022 г., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране съгласно ПФНИ.  

 

1.1.4. Доклади с вх. № 0903/44 от 22/04/2021 г. от гл. ас. д-р Калина Иванова 

Рачева, ръководител на договор ДН13/11 от 20.12.2017г. ., на тема: 

„Психофизични и електрофизиологични подходи в търсенето на зрителни 

дефицити при пациенти с хипотиреоидизъм", Базова организация:  Институт 

по невробиология - БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 12 /дванадесет/ месеца.  

Обосновка: Във връзка с изпълнението на договор ДН 13/11 от 2017 г. моля за 

Вашето съгласие за удължаване на срока на изпълнение на договора с една 

година, максималният допустим срок по чл. 75 от Правилника на Фонд Научни 

изследвания", с цел да бъдат изпълнени коректно всички поставени задачи.  

Във връзка със световната пандемията от COV1D-19 и наложените ограничения, 

възникнаха следните проблеми: 

1. Забавяне на процеса на набиране и изследване на доброволци по проекта 

поради следните причини: Поради продължително ограничение в следствие на 

извънредната епидемична обстановка и извънредно положение, беше 

изключително затруднено, а за определени периоди от време и невъзможно 

провеждането на изследвания с пациенти и контроли в Института по 

невробиология. На пациентите беше необходимо да им се направят лабораторни 

кръвни изследвания преди опита в лабораторията на УСБАЛ1. ,.Акад. Иван 

Пенчев“, което част от тях отказаха. Други от изследванията се отложиха във 

времето, заради заболяване на опитните лица или на членовете на екипа по 

проекта. Тъй като в основата на проекта е заложено да се изследват пациенти с 

хипотиреоидизъм преди и след хормонозаместителна терапия и достигане на 

еутиреоидизъм, на някои от пациентите беше необходимо по-дълго време да 

влязат в норма и за да направим изследванията предвидени за втори етап ог 

проекта. Всичко това забави и затрудни събирането на данните.  

2. Забавяне на процеса на публикуване на получените резултати по 

изследователските задачи, включени в договор ДН13/11 поради приоритетното 
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приемане на статии, които са пряко свързани с пандемията от COVID-19 и 

удължени срокове за рецензиране и приемане на други статии.  

3. Затруднено беше участието в международни конференции  и други научни 

форуми. Повечето събития бяха отменени. 

Надяваме се. че през оставащия период ше можем да докладваме резултатите по 

проекта в редица международни събития, ако не присъствено, поне 

дистанционно. 

При предлаганото удължаване от една година, всички планирани задачи по 

договор трябва да бъдат завършени до 18.06.2022 г. и крайната дата. на която ще 

бъде представен отчета за втория етап по проекта е 17.07.2022 г. Предложението 

е съг ласувано с Ръководството на базовата организация. Надявам се. че 

предлаганото удължаване от една година ще бъде одобрено от Изпълнителния 

съвет на Фонд ,.Научни изследвания" и постоянната научно-експертна комисия 

по Медицински науки. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински 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 ДН13/11 с 12 /дванадесет/ 

месеца до 18.06.2022г.  Удължението от два месеца, отпуснато от ФНИ заради 

COVID пандемията е включено в исканите 12 месеца. След промяната договор 

ДН13/11 трябва да приключи на 18.06.2022 г. Срок на подаване на отчета – до 

18.07.2022г.  
ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на втори етап на договор ДН13/11 от 2017 г. 

да се удължи с 12 месеца до 18.06.2022 г., като се сключени допълнително 

споразумение към договора за финансиране съгласно ПФНИ. 

 

1.1.5. Доклади с вх. № ФНИ-1187 от 13/04/2021 г. от гл. ас. д-р Николина 

Михайлова, ръководител на договор КП-06-Н33/8 от 16.12.2019г. ., на тема: 

„Противовъзпалително действие на екстракт от Crocus sativus и 

Астаксантин при миши модел на остеоартрит.", Базова организация: 

Институт по Микробиология ”Стефан Ангелов''-БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 1 етап с 2+5  /седем/ месеца. 

Обосновка: Моля, срока за изпълнение на първия етап на договор КП-06-Н33/8 

да бъде удължен с 5 допълнителни месеца, в допълнение на 2 месеца служебно 

удължаване от ФНИ, до 31.01.2022 г. Възникналата епидемична обстановка 

затрудни в изключителна степен спазването на разписаните работни графици. 

Наложените ограничения за редуциране на работещите в затворени помещения, 

направи невъзможно покриването на заложените в работната програма 

експерименти и анализи. От друга страна, с много бавното провеждане на 

обществени поръчки и доставките на съответните реактиви, се наложи да 

забавим провеждането на част от планираните експерименти. Към момента все 

още очакваме доставката на предварително планирана апаратура, необходима за 

извършване на хистологичните анализи. Удължаването би ни дало възможност 

да довършим всички планирани експерименти и да подготвим ръкописи за много 

специализирани научни списания. Всички научни форуми, на които беше 
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предвидено участие за представяне на резултатите от проекта бяха анулирани 

или отложени. Искрено се надяваме, че в близките месеци ситуацията ще се 

успокои и някои от тях ще могат да бъдат проведени в летнитемесеци. При тези 

условия смя таме, че ще спазим предварително заложеният финансов план.  

Приложено е копие до ръководителя на базовата организация с положителна 

резолюция. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински 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-Н33/8 с 7 /седем/ 

месеца до 16.01.2022г.  Удължението от два месеца, отпуснато от ФНИ заради 

COVID пандемията е включено в исканите 7 месеца. След промяната договор 

КП-06-Н33/8 трябва да приключи 16.01.2022г. Срок на подаване на отчета – до 

16.02.2022 г.  
ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на първия етап на договор КП-06-Н33/8 от 2019 г. 

да се удължи с 7 месеца до 16.01.2022 г., като се сключени допълнително 

споразумение към договора за финансиране съгласно ПФНИ.  Срок на подаване 

на отчета – до 16.02.2022 г.  

 

 

1.1.6. Доклади с вх. № ФНИ-1752 от 29/04/2021 г. от гл. ас. д-р Красимир Минкин, 

дм, ръководител на договор КП-06-Н23/8 от 18.12.2018г. , на тема: 

„Иновативни фотодинамични методи за въздействие върху стволови клетки 

култивирани от глиобластомни тумори", Базова организация:  МУ - София. 

Относно:  Промяна на научен колектив. 

Обосновка: Уведомяване Ви, че член на научния колектив - доц. д-р Екатерина 

Георгиева Борисова, дм от Институт по електроника към БАН е починала, 

поради което прилагаме актуализиран списък на научния колектив на проекта 

както и 

 Копие до ректора на МУ-София БО 

 Копие до партньорските организации. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински науки, след преглед на постъпилите документи в съответствие 

с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

Приема наложилата се промяна на научния колектив и предлага на ИС да приеме 

актуализирания списък с участниците по проект КП-06-Н23/8. 
 

Решение на ИС: 

Приема актуализирания списък на колектива по проект КП-06-Н23/8 от 2018 

г. във връзка със смъртта на доц. д-р Екатерина Георгиева Борисова, дм. 

 

1.1.7. Доклади с вх. № ФНИ-1706 от 31/05/2021 г. във връзка с Вх.№ ФНИ-1480 

от 10/05/2021 от проф. д-р Марияна Въртигова, дмн, ръководител на договор 

КП-06-ДК1/6  от 29.03.2021. , на тема: „COVID-19 HUB – Информация, 

иновации и имплементация на интегративни научни разработки", Базова 

организация: МУ - Пловдив. 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 57/15.07.2021г. 

7 

Относно:  Промяна на научен колектив. 

Обосновка: Информираме за наложителна необходимост от промяна в научния 

колектив на проекта (частта от изследователския екип от Медицински 

университет - Пловдив). поради следните причини: 

1. Изследовател д-р Мария Ивановска, дм, излезе в отпуск по майчинство 

2. Изследовател д-р Атанаска Петрова, дм, излезе в майчинство и болнични, 

понастоящем продължава да е в болнични и непосредствено след това предстои 

продължение на отпуск по майчинство 

За двете изследователки - членове на научния екип - няма да бъде възможно да 

изпълняват научните задачи но проекта. 

3. Големият брой болни с COVID 19. постъпващи текущо в 

Университетската болница УМБАЛ „Св. Георги“, наложи разкриване на нови 

отделения за пациенти със заболяването, след одобрение на проектното 

предложение, които нямат представители в научния екип, а разполагат с голям 

брой данни, изследвания и наблюдения, които са значим ценен източник на 

информация и са в интерес за изпълнение на научните задачи на проекта.  

C оглед на изложените причини, в съответствие с чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ и 

вътрешните правила за прилагането им (чл. 10, чл. 11, т.1), предлагаме в научния 

колектив в частта за МУ- Пловдив да бъдат включени: 

1. д-р Александра Балджиева. асистент от Катедра по Микробиология и 

имунология) 

2. д-р Мартина Божкова, асистент от Катедра по Микробиология и 

имунология) 

Двете изследователки са от същата катедра, от която са излезлите в майчинство 

и болнични д-р М. Ивановска, дм и д-р А. Петрова, дм. 

Изследователките притежават професионална квалификация, знания и умения, 

равностойни на напусналите, и са с капацитет за справяне с научните задачи на 

проекта (Приложени автобиографии). 

3. доц. Д-р Мариела Генева-Попова. дм - Ръководител на Катедра по 

пропедевтика на вътрешните болести и ревматология. Ръководител  на Клиника 

по ревматология. понастоящем трансформирана в COVID отделение, на базата 

на Първа вътрешна клиника към Катедрата по Пропедевтика на вътрешните 

болести. 

Доц. д-р Мариела Генева-Попова, дм, е с две ОНС „Доктор", с дълъг и 

комплексен професионален стаж и опит и доказани научни резултати в 

изследователската дейност (приложена автобиография). 

Приложения: 

1. Съгласие на исканата промяна от Ръководителя на базовата организация - 

Проф. д-р-Мариана Мурджева. дм, мзм, Ректор на МУ-Пловдив 

Забележка: Промените в екипа са само в частта на МУ-Пловдив и не засягат 

партньора - научен институт GATE на Софийски университет 

2. Писмено съгласие на Д-р Мария Ивановска. дм за напускане на 

изследователския екип 

3. Поради дълго продължило заболяване и кома д-р Атанаска Петрова не е в 

състояние да подпише съгласие за напускане в момента; такова ще бъде 

предоставено лично от нея допълнително 

4. Писмено съгласие на предложените нови членове на научния колектив  

5. Автобиография по образец, използван в документацията на проектните 

предложения, на трите нови изследователки. предложени за членове на научния 

екип в частта за МУ-Пловдив 
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6. Съгласие на колектива в частта за МУ-Пловдив 

7. Нов актуализиран списък на научния колектив, с включени нови членове 

на екипа 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински науки, 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 на конкурса и приема Промяната по договор КП-06-ДК1/6  от 29.03.2021 

като следва: 

Напускат  колектива: 

 Изследовател д-р Мария Ивановска, дм 

 Изследовател д-р Атанаска Петрова, дм 

Включват се в колектива: 

 Д-р Александра Балджиева. асистент от Катедра по Микробиология и  

имунология) 

 Д-р Мартина Божкова, асистент от Катедра по Микробиология и 

имунология) 

 Доц. Д-р Мариела Генева-Попова. Дм. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри направените промени в колектива. 
 

Решение на ИС: 

Приема Напускането на Изследовател д-р Мария Ивановска, дм и 

Изследовател д-р Атанаска Петрова, дм и включване на д-р Александра 

Балджиева, д-р Мартина Божкова и доц. д-р Мариела Генева-Попова. Дм в 

научния колектив по договор КП-06-ДК1/6  от 2021 г. 

 

1.1.8. Доклади с вх. № ФНИ-1772 от 03/06/2021г. от проф. д-р Мария  Николова, 

дмн, ръководител на договор КП-06-ДК1/9  от 29.03.2021г. ., на тема: 

„Имунологична памет при SARS-CoV-2/COVID-19: механизми, 

продължителност и кръстосана реактивност", Базова организация:  

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). 

Относно:  Промяна на научен колектив. 

Обосновка: Информираме за наложителна необходимост от промяна в научния 

колектив на проекта (частта от изследователския екип от Медицински 

университет - Пловдив), поради следните причини: 

1. Изследовател д-р Мария Ивановска, дм, излезе в отпуск по майчинство. За д-р 

Мария Ивановска, дм, няма да бъде възможно да изпълнява научните задачи по 

проекта. С оглед на изложените причини, в съответствие с чл. 71 до чл. 75 от Г1ФНИ 

и вътрешните правила за прилагането им (чл. 10, чл. 11, т.1), предлагаме в научния 

колектив в частта за МУ- Пловдив да бъде включена: 

1. Д-р Мартина Божкова, асистент от Катедра по Микробиология и имунология.  

Д-р М. Божкова е от същата катедра, от която е излязлата в майчинство д-р Мария 

Ивановска, дм. Изследователката притежава професионална квалификация, знания и 

умения, равностойни на напуснатите, и е с капацитет за справяне с научните задачи 

на проекта (Приложена автобиография). 

Приложения (подготвят се за изпращане): 

1. Съгласие на исканата промяна от Ръководителя на базовата организация и 

Ръководител на научния екип в частта за МУ-Пловдив - Проф. д-р Мариана 

Мурджева, дм, мзм, Ректор на МУ-Пловдив 
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Забележка: Промените в екипа са само в частта на МУ-Пловдив и не са свързани с 

партньорите - НЦЗПБ, София и ВМА - София 

2. Писмено съгласие на Д-р Мария Ивановска, дм за напускане на 

изследователския екип 

3. Писмено съгласие на предложения нов изследовател на научния колектив 

4. Автобиография по образец, използван в документацията на проектните 

предложения, на новия изследовател, предложен за членна научния екип в частта за 

МУ-Пловдив 

5. Съгласие на колектива в частта за МУ-Пловдив 

6. Нов актуализиран списък на научния колектив, с включен нов член на екипа 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински науки, 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 на конкурса и приема Промяната по договор КП-06-ДК1/9  от 29.03.2021 

като следва: 

Напуска  колектива: 

 Изследовател д-р Мария Ивановска, дм 

Включва се в колектива: 

 Д-р Мартина Божкова, асистент от Катедра по Микробиология и 

имунология 

ПНЕК предлага на ИС да одобри направените промени в колектива. 
 

Решение на ИС: 

Приема Напускането на Изследовател Д-р Мария Ивановска, и включване на 

Д-р Мартина Божкова в научния колектив по договор КП-06-ДК1/9  от 2021 г. 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-2300 от 07.07.2021 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. 

 

1.2.1. Уведомление с вх. № ФНИ-2043 от 17.06.2021 г. от доц. д-р Татяна Куцарова, 

И.Д. Директор на Институт по електроника – БАН, във връзка с договор КП-06-

Индия/8 от 07.08.2019 г. на тема: „Поляризационно-чувствителна 

флуоресцентна спектроскопия и микроскопия за детектиране на рак“, с 

ръководител доц. д-р Екатерина Борисова. 

Относно: Промяна на ръководителя на договор КП-06-Индия/8 от 2019 г. с базова 

организация – Институт по електроника – БАН, поради внезапната кончина на доц. д-

р Екатерина Борисова. 

Обосновка: На 26 май 2021 г. на основание заповед № РД-09-97/25.05.2021 г. на 

Директора на Института по електроника – БАН, се проведе онлайн заседание на 

членовете на научния колектив на Договор КП-06-Индия-8/2019 чрез платформата 

ZOOM за предложение за избор на нов ръководител на договора. В резултат на 

проведената дискусия предлагат за ръководител на договора да бъде избрана д-р 

Цанислава Иванова Атанасова, която е била член на научния колектив при подаване 

на проектното предложение и към момента отговаря на условията за ръководител на 

проект съгласно изискванията на конкурса. В приложение е представен протокола от 

проведеното заседание. 
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Д-р Цанислава Атанасова е завършила Физическия факултет на Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Медицинска физика“ през 2015 

г. По време на магистратурата си под ръководството на доц. Е. Борисова започва да 

се занимава с изследване на оптични свойства на биологичните тъкани и тяхното 

приложение за детектиране на туморни образувания. Темата на дипломната й работа 

е „Фотодиагностика и фотодинамична терапия на гастроинтестинален тракт“. В 

периода 2015-2020 г. е редовен докторант в Института по електроника - БАН по 

научно направление 4.1 „Физически науки“, специалност Физика на вълновите 

процеси. През 2020 г. защитава дисертационен труд за получаване на 

образователната и научна степен „доктор“ на тема „Флуоресцентна спектроскопия на 

биологични тъкани за туморна диагностика“. Част от дисертационния й труд е 

посветен и на флуоресцентната спектроскопия с поляризационна чувствителност и 

нейното приложение за диференциране на здрава и туморна тъкан. Познанията и 

уменията на д-р Цанислава Атанасова за използването и прилагането на 

поляризационни методи за изследване на биологични тъкани са усъвършенствани по 

време на стажуването й в Лаборатория по физика на тънките слоеве, Екол 

Плитехник, Франция (Laboratory of Physics of Interfaces and Thin Films, Ecole 

polytechnique, France) c тема „Оптична биопсия на тъкани с Мюлерова 

поляриметрична микроскопия и спектрална автофлуоресценция“. Тя е член на 

колектива на лаборатория „Биофотоника“ при Института по електроника - БАН от 

2013 г. Съавтор е на 51 научни публикации, 9 от които по конкретната тема на 

проекта. До сега е участвала или участва в 8 проекта финансирани от Фонд „Научни 

изследвания“. Била е ръководител на успешно приключил проект, финансиран по 

програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН (ДФНП - 

183/14.05.2016 „Макроскопска и микроскопска флуоресцентна спектроскопия за 

изследване на тумори на гастроинтестиналния тракт“) и на един проект по 

Националната Програма „Млади учени и постдокторанти“ на тема „Флуоресцентен 

анализ на дегенеративни кожни заболявания“. 

Приложени са: 

 Протокол от заседанието на колектива от 26.05.2021 г.; 

 Заявление за съгласие на д-р Цанислава Атанасова; 

 Научна биография на д-р Цанислава Атанасова на български и английски 

език; 

 Списък на научния колектив от Договор КП-06-Индия/8 от 2019 г. към 

момента на подписване на договора; 

 Списък на новия научен колектив, удостоверен с техните подписи; 

 Копие от Заповед № РД-09-97/25.05.2021 г. на Директора на ИЕ-БАН; 

 Писмо за съгласие за промяна на ръководителя на проекта от индийския 

партньор. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема искането в уведомлението за промяна на 

ръководителя на договор КП-06-Индия/8 от 2019 г. с базова организация – Институт 

по електроника – БАН, като доц. д-р Екатерина Борисова бъде заменена от д-р 

Цанислава Иванова Атанасова, като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяна на ръководителя на договор КП-06-Индия/8 от 2019 г. с 

базова организация – Институт по електроника – БАН, като доц. д-р 

Екатерина Борисова бъде заменена от д-р Цанислава Иванова Атанасова, като 

се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
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1.2.2. Доклад с вх. № ФНИ-1988 от 18.06.2021 г. от проф. дхн Иво Грабчев, 

ръководител на договор КП-06-Индия/3 от 07.08.2019 г., на тема „Синтез на 

рутениева металодендимери и изследване на антитуморна активност“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 07.08.2022 г. 

Обосновка: Удължаването е във връзка със създалата се световна епидемиологична 

обстановка и невъзможността за размяна на визити, за да може бъде изпълнена 

заложената в проекта работна програма. 

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

КП-06-Индия/3 от 07.08.2019 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/3 от 07.08.2019 г., 

за удължаване срока на договора с 12 месеца – до 07.08.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.2.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/1 от 11.08.2016 г., на тема: „Проучване 

потенциалната роля на някои вирусни инфекции като рискови фактори в 

развитието на хронични белодробни заболявания“, с ръководител доц. д-р 

Евелина Шикова-Лекова, Национален център по заразни и паразитни болести 

(НЦЗПБ). 

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

Първоначална обща сума на договора: 15 000 лв. 

Преведени средства: 15 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1170,33 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 13 829,67 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 3  

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/1 от 11.08.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0608) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати 

и законосъобразни в размер на 13 829,33 лв. и че сумата на непризнатите разходи е 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 1170,33 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДКОСТ 01/1 от 11.08.2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/1 

от 11.08.2016 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 0608) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 13 829,33 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 1170,33 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/1 от 11.08.2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.2.4. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втори етап и 

окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Германия 01/3 от 13.12.2012 

г., на тема: „Изследване адсорбцията на плазмени белтъци и клетъчната адхезия 

върху 2D- и 3D- измерни композитни повърхности с приложение в 

регенеративната медицина“, с ръководител доц. д-р Румяна Цонева, Институт 

по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 70 302,36 лв. 

Преведени средства: 70 302 лв. 

Преведени средства за I етап: 38 085 лв. 

Преведени средства за II етап: 32 217 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор:  няма финансов одит 

Признати разходи от финансовия одитор:  няма финансов одит 

Брой докторанти в проекта: 2-ма от 4 членен екип 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 1 

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 „Добър“ на научната част на отчета за втори етап и окончателния от 

изпълнението на договор ДНТС/Германия 01/3 от 13.12.2012 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема със 7 гласа оценка „Добър“ на научната част на отчета за втори 

етап и окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Германия 01/3 от 

13.12.2012 г. 
2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.2.5. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втори етап и 

окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Германия 01/9 от 24.09.2014 

г. на тема: „Оптимизирани полиелектролитни мултислойни покрития за 

биофункционализиране на коронарни стентове“, с ръководител проф. дбн 

Стефка Танева, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 30 000 лв. 

Преведени средства: 30 000 лв. 

Преведени средства за І етап: 15 000 лв. 

Преведени средства за ІІ етап: 15 000 лв. 
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      Непризнати разходи от финансовия одитор: няма одитен доклад 

      Признати разходи от финансовия одитор: няма одитен доклад 

      Брой докторанти в проекта: 1  

      Брой млади учени в проекта: 0 

      Брой научни публикации (общо): 2  

      От тях с импакт фактор: 2 

      От тях с импакт ранг: 0 

      Брой научни публикации (за етап ІІ): 1  

      От тях с импакт фактор: 1  

      От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на отчета за втори етап и окончателния от 

изпълнението на договор ДНТС/Германия 01/9 от 24.09.2014 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема с 6 гласа оценка „Добър“ на научната част на отчета за втори етап и 

окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Германия 01/9 от 

24.09.2014 г. 
2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.2.6. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втори етап и 

окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Германия 01/3 от 03.09.2014 

г. на тема: „Разработка на екосистемно базирана информационна система за 

чувствителни планински райони в България“, с ръководител доц. д-р Миглена 

Жиянски, Институт за гората – БАН. 

        Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 80 % 

        Първоначална обща сума на договора: 30 000 лв.  

        Преведени средства: 30 000 лв. 

        Преведени средства за І етап: 15 000 лв. 

        Преведени средства за ІІ етап: 15 000 лв. 

        Неизразходвани средства: 4950,84 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 

        Признати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 

        Брой докторанти в проекта: 6 

        Брой млади учени в проекта: 0 

        Брой научни публикации (общо): 1, в която се споменава и друг проект             

        От тях с импакт фактор: 0 

        От тях с импакт ранг: 1, в която се споменава и друг проект          

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част на отчета за втори етап и окончателния от изпълнението 

на договор ДНТС/Германия 01/3 от 03.09.2014 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Задоволителен“ на научната част на отчета за втори етап и 

окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Германия 01/3 от 

03.09.2014 г., на основание на малкото конкретни научни резултати в научния 

отчет от изпълнение на поставените в проекта задачи. 
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2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит.        

 

1.2.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори 

етап и окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Словакия 01/5 от 2016 

г., на тема: „Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез 

използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие“, с ръководител 

проф. д-р Христина Кутинкова, Институт по овощарство – Пловдив. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: над 80 % 

Първоначална обща сума на договора: 10 170 лв. 

Преведени средства: 10 170 лв. 

Преведени средства за I етап – 5085 лв. 

Преведени средства за II етап – 5085 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:  10 170 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта:  1 

Брой научни публикации (общо): 1  

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 на отчета за втори етап и окончателния по договор 

ДНТС/Словакия 01/5 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0058) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати 

и законосъобразни в размер на 10 170 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Предлага на ИС, договор ДНТС/Словакия 01/5 от 2016 г. да бъде приключен, 

като успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема със 7 гласа оценка „Добър“ на научната част на отчета за втори 

етап и окончателния по договор ДНТС/Словакия 01/5 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 0058) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 10 170 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема договор ДНТС/Словакия 01/5 от 2016 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.2.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/30 от 20.12.2017 г., на тема: 

„Разработване на схема за оценка на горски екосистемни услуги, ефективност 

на тяхното предоставяне чрез създаване на горски пояси с цел очистване и 

опазване на водите и други компоненти в рeгионите“, с ръководител проф. д-р 

Марияна Любенова, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

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

Преведени средства - 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 11,51 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор: 39 988,49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 4 (с благодарност към проекта, 

признати от рецензентите от общия брой) 

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 „Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/30 от 20.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0387) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати 

и законосъобразни в размер на 39 988,49 лв. и че сумата на непризнатите разходи е 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 11,51 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДКОСТ 01/30 от 20.12.2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/30 от 

20.12.2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 0387) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 39 988,49 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 11,51 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/30 от 20.12.2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-2391 от 13.07.2021 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”. 

 

1.3.1. Проектно предложение: ФНИ-941 от 26.03.2021 

COST Акция: CA 18212 - MDGAS 

Период на изпълнение: 12.11.2019-11.11.2023 

Искана сума за 2 години: 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Петър Георгиев 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да бъдат изискани: 

  Да се предостави конкретна информация за работните групи на Акцията, 

в които българският партньор участва и научните дейности, които 

членовете на колектива ще изпълняват в тях. 
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  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-941 от 26.03.2021 г. по COST Акция CA 18212 - 

MDGAS, с ръководител доц. д-р Петър Георгиев. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение с вх. № ФНИ-941 от 26.03.2021 г. по COST Акция CA 18212 - 

MDGAS, с ръководител доц. д-р Петър Георгиев като за първият транш бъде 

изплатена сумата за първата година. 

 

 

1.3.2. Проектно предложение: ФНИ-1112 от 08.04.2021 

COST Акция: CA 18238 - European transdisciplinary network platform for marine 

biotechnology (Ocean4Biotech)  

Период на изпълнение: 29.10.2019-28.10.2023 г. 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Виктория Накова 

Базова организация: Институт по физикохимия – БАН 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да бъдат изискани: 

 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-1112 от 08.04.2021 г. по COST Акция CA 18238 

- European transdisciplinary network platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech), 

с ръководител доц. д-р Виктория Накова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение с вх. № ФНИ-1112 от 08.04.2021 г. по COST Акция CA 18238 - 

European transdisciplinary network platform for marine biotechnology 

(Ocean4Biotech), с ръководител доц. д-р Виктория Накова като за първият 

транш бъде изплатена сумата за първата година. 

 

1.3.3. Проектно предложение: ФНИ-1897 от 15.06.2021 

Наименование на конференцията: XXXI International Symposium on Modern 

Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields 

Дати на провеждане: 03.11.2021 до 05.11.2021 г. 

Място на провеждане: Федерация на научно-техническите съюзи  

Ръководител: доц. д-р Деница Борисова 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии – БАН 

Искана сума: 6 000 лв. 

Конференцията ще бъде проведена в смесен формат.  
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След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да бъдат изискани: 

 Съгласия на двама от поканените лектори, както и техни научни 

биографии. 

Допълнителните документи бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно 

предложение с вх. № ФНИ-1897 от 15.06.2021 г., с ръководител доц. д-р Деница 

Борисова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно предложение с 

вх. № ФНИ-1897 от 15.06.2021 г., с ръководител доц. д-р Деница Борисова. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Решение за финансиране по конкурс България-Австрия. 

 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-2392 от 13.07.2021 г. от Любомира Христова – секретар на 

НЕК, относно подписан съвместен документ с Австрийското федерално 

министерство на науката, изследванията и икономиката, чрез Австрийската 

агенция за международно сътрудничество в областта на образованието и 

научните изследвания (OeADGmbH), за финансиране на проектни предложения 

по „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – 

Австрия - 2020 г.“. 
 

Решение на ИС:   
Приема да бъдат сключени договори и да се финансират със сумата за 

първи етап определените от двустранната комисия 9 проекта по „Конкурс 

за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – 

Австрия- 2020 г.“ (Приложение 1) с обща сума за финансиране на 

проектите 356 103 лв. и сума за финансиране на първия им етап 178 051,50 

лв. 

 

По т. 3 от дневния ред – Актуализация на ГОП. 

 

3.1. Доклад с вх. № ФНИ-2356 от 12.07.2021 г. от Виолета Толева – гл. счетоводител 

на ФНИ, относно актуализиране на ГОП на ФНИ и ПМС 222 от 8.07.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема актуализация на ГОП на Фонд „Научни изследвания“ за 2021 г. 

(Приложение към протокола). 

2. Възлага на Председателя на ИС да я изпрати за утвърждаване от 

Министъра на образованието и науката. 

 

По т. 4 от дневния ред – Актуализиране на насоки за конкурси по ННП. 

 

Членовете на ИС на ФНИ разгледаха и обсъдиха насоките за конкурси по 

Националните научни програми за  2021 г. 
 

Решение на ИС: 
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 Приема конкурсна документация за конкурса: покана към кандидатите 

за участие в конкурса, насоки и методика за оценка и класиране на 

проектите, образци на документите за кандидатстване Конкурс Петър 

Берон и НИЕ – 2021 год. - без промени от приетите за конкурса през 2020 

год. като се актуализират само датите в тях. 

 Приема конкурса да бъде обявен след утвърждаване на актуализираната 

ГОП на ФНИ за 2021 год. 

 Приема да обсъди Насоките за конкурс по ННП Вихрен 2021 г. след 

изтичане на срока за обществено обсъждане на текста на програмата, 

обявено от Министерството на образованието и науката. 

 

 

По т. 5 от дневния ред – Обсъждане във връзка с доклада на АДФИ. 

 

5.1. Доклад с вх. № 94ДД/39 от 15.07.2021 г. от Даниела Козовска – финансов експерт 

към ФНИ, относно предприемане на действия по Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. на АДФИ за извършена проверка на финансовото изпълнение на 

договори от конкурсна сесия 2014 год. 

 

ИС обсъди договорите по финансираните от ФНИ проектни предложения по 

конкурса от 2014 г., които са проверени от АДФИ и не са извършили изцяло 

възстановяване на сумите посочени от АДФИ, както следва: 

  

5.1.1. Договор ДФНИ Е02/18 от 12.12.2014 г.., базова организация Институт по 

електрохимия и енергийни системи-БАН 

Партньор 1- Институт по обща и неорганична химия-БАН 

Партньор 2- Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН 

Партньор 3- ХТМУ- София 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума на договора: 224 000лв. 

Преведени средства: 203 745,25лв. 

Неизразходвани средства: 3 824,90 лв. 

Непризнати разходи от АДФИ: 29 274,08лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 170 646,27 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 33098,98 лв. 

Възстановена сума: 31400,71 лв. 

-20369,84 лв. от Институт по електрохимия и енергийни системи-БАН на 13.5.2021 г. 

-93,67 лв. от Партньор 1- Институт по обща и неорганична химия-БАН на 20.4.2021 г. 

-4200,58 лв. от Партньор 1- Институт по обща и неорганична химия-БАН на 

2.6.2021г. 

-6736,62 лв. от Партньор 2- Институт по органична химия с център по фитохимия-

БАН на 4.3.2021 г. 

 

Остатък за възстановяване: 1698,27 лв. 

 

5.1.2. Договор ДФНИ Т02/3 от 12.12.2014 г.., базова организация СУ "Св. Климент 

Охридски" 

Партньор – Университет по библиотекознание и информационни технологии 

/УНИБИТ/ 

Данни за проекта: 
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Първоначална обща сума на договора: 219375лв. 

Преведени средства: 209503,13 лв. 

Неизразходвани средства: 78,24 лв. 

Непризнати разходи от АДФИ: 23570,88 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 195804,12 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 23649,12 лв. 

Възстановена сума: 3706,50 лв. от Университет по библиотекознание и 

информационни технологии/УНИБИТ/ на 14.4.2021 г. 

 

Остатък за възстановяване: 19942,62 лв. 

 

5.1.3. Договор ДФНИ Т02/4 от 12.12.2014 г.., базова организация Аграрен 

Университет 

Партньор 1- Институт по катализ-БАН 

Партньор 2- ПУ Паисий Хилендарски- Пловдив 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума на договора: 195000лв. 

Преведени средства: 177303,91 лв. 

Неизразходвани средства: 1234,97 лв. 

Непризнати разходи от АДФИ: 23570,88 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 486,17 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 153724,75 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 23579, 16 лв. 

Възстановена сума: 4351,55 лв.от Аграрен университет-Пловдив 

на 11.5.2021г. 

 

Остатък за възстановяване: 19227,61 лв. 

 

5.1.4. Договор ДФНИ Т02/10 от 12.12.2014 г.., базова организация СУ "Св. Климент 

Охридски" 

Няма партньори 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума на договора: 225000лв. 

Преведени средства: 214875 лв. 

Неизразходвани средства: 193,19 лв. 

Непризнати разходи от АДФИ: 32874,15 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 181807,66 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 33067,34 лв. 

 

5.1.5. Договор ДФНИ Б02/13 от 12.12.2014 г.., базова организация СУ "Св. Климент 

Охридски"  

партньор - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума на договора: 215250лв. 

Преведени средства: 215250лв. 

Неизразходвани средства: 2537,95лв. 

Непризнати разходи от АДФИ: 12293,43лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 215438,46 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 14831,38 лв. 
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Възстановена сума: 2537,95 лв.от СУ "Св. Климент Охридски"  

на 12.7.2021г. 

Остатък за възстановяване: 12293,43 лв. 

 

5.1.6. Договор ДФНИ К02/11 OT 12.12.2014 г., базова организация НАТФИЗ 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума на договора: 247 500 лв. 

Преведени средства: 247 433,98 лв. 

Неизразходвани средства: 919,60 лв. 

Непризнати разходи от АДФИ: 89 064,95лв. 

Неустойка за забавен отчет: 416,42 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 157 033,01 лв. 

 

Сума за възстановяване на ФНИ: 90 400,97 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. За сумите, определени в доклада на АДФИ, които до 30.08.2021 г. не са 

възстановени в пълен размер заедно с дължимата лихва (считана от 30 дни 

след датата на първото писмо от ФНИ с искане за възстановяване на 

сумата), да бъдат предприети действия за възстановяването им по съдебен 

ред. 

2. Указва на управителя да изпрати писмо до 15.08.2021 год. с решението на 

ИС по т. 1 до ръководителите на базовите организации по посочените по-

горе договори. 

3. Да се организират срещи до 15.08.2021 год. между представители на ФНИ 

и ръководителите на базовите организации по посочените по-горе 

договори, по които не са възстановени изцяло сумите съгласно доклада на 

АДФИ, за изясняване на намеренията ми във връзка със сумите за 

възстановяване. 

 

 

5.2. Доклад с вх. № 94ДД/40 от 15.07.2021 г. от Даниела Козовска – финансов експерт 

към ФНИ, относно предприемане на действия по Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. на АДФИ за извършена проверка на финансовото изпълнение на 

договори от конкурсна сесия 2014 год. 

Относно: Предприемане на действия по Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. 

на АДФИ за извършена проверка на финансовото изпълнение на договори от 

конкурсна сесия 2014 год., които са представили коригиращи отчети и не са 

извършили изцяло възстановяване на сумите по договора са следните: 

  

5.2.1. Договор ДФНИ K02/8  от 2014 г., базова организация Институт за изследване 

на изкуствата-БАН 

 

Първоначална обща сума на договора: 160 644 лв. 

Преведени средства: 153 415,02лв. 

Неизразходвани средства: 1 049,79 лв. 

Непризнати разходи (от финансов одитор): 9,08лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 2 819,12лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 149 537,03 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 3 877,99лв. 
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Частично възстановена сума 2 819,12 лв. на 20.04.2021г. 

 

Остатък за възстановяване: 1058,87 лв. 

 

 

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

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

във финансовия отчет на договора, подаден с вх. № 9400/19 от 05.03.2019 г.  

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 245 334 лв. 

Преведени средства: 245 267,57лв. 

Неизразходвани средства: 33 828,29лв. 

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

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

Непризнати разходи /след корекция АДФИ/: 0 лв. 

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

Частично възстановена сума 33828,29 лв. на 02.03.2021 и 14.04.2021 г. 

 

Остатък за възстановяване: 14 189,03 лв. 

 

5.2.3. Договор ДФНИ Е02/2  от 2014 г., Базова организация: Институт по органична 

химия с Център по фитохимия-БАН 

 

Първоначална обща сума на договора: 227200лв. 

Преведени средства: 226310,50 лв. 

Неизразходвани средства: 214,49 лв. 

Непризнати разходи (от финансовия одитор): 2019,48 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 226295,74 лв. 

Сума за възстановяване: 2019,48 лв. 

По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 2019,48 лв. на 20.02.2021г.  

 

Остатък за възстановяване: 214,49 лв. 

 

 

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

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

извършена проверка по критериите на АДФИ и няма недопустими разходи. 

Разходите за амортизация на ДМА са отразени коректно във финансовия отчет на 

договора, подаден с вх. № 0902/7 от 14.02.2019 г.  

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 144 000 лв. 

Преведени средства: 129 838,73 лв. 

Неизразходвани средства: 115,89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 569,97 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 129 722,84 лв. 

Непризнати разходи /след корекция АДФИ/: 0 лв. 

 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 685,86 лв. 
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5.2.5. Договор ДФНИ Б02/5 от 2014 г., базова организация Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство – БАН.  

Първоначална обща сума на договора: 187 500 лв.  

Преведени средства: 187 500 лв.  

Неизразходвани средства: 47,67 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 5 897,77 лв. 

Признати разходи общо за проекта: 181 554,56 лв.  

 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 5 945,44 лв. 

 

 

5.2.6. Договор ДФНИ Б02/20 от 2014 г., базова организация Институт по биофизика 

и биомедицинско инженерство – БАН.  

Първоначална обща сума на договора: 187 125 лв.  

Преведени средства: 187 125 лв.  

Неизразходвани средства: 0 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 581,71 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 186 543,29 лв.  

 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 581,71 лв. 

 

5.2.7. Договор ДФНИ Б02/23 от 2014 г., базова организация Институт по биофизика 

и биометрично инженерство – БАН 

Преизчислена е стойността на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 

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. 

 

5.2.8. 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 одитор: 170 471,26 лв. 

 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 1 930,12  лв. 
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Решение на ИС: 

1. Да бъдат изпратени писма до базовите организации за възстановяване на 

посочените по-горе суми за възстановяване (след корекцията), ако сумите 

вече не са възстановени. 

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

приет окончателният научен отчет и финансов отчет, да бъдат приключени 

с подписване на протокол за приключване. 

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

научен отчет и финансов отчет, да бъде разгледано при приемане на научния 

отчет от ИС. 

 

 

По т. 6 от дневния ред – Доклади на управителя. 

 

6.1. Доклад с вх. № 80/290 от 29.06.2021 г. от доц. д-р Боряна Хаджиева – 

държавен експерт – член на НЕК към Фонд „Научни изследвания“ относно 

допусната техническа грешка в Протокол на ИС с № 49 от 26.03.2021 г. във 

връзка с Доклад с вх. № 0907/8 - 25.01.2021 г. и № 0907/57 - 09.03.2021 г. от 

доц. д-р Мария Петрова, ръководител на договор ДН19/1 от 2017 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се коригира допуснатата техническа грешка в Протокол на ИС 

с № 49 от 26.03.2021 г., като текста в решението да се чете:  

Приема преразпределението на средства по договор ДН 19/1 от 2017 г. в 

размер на 11 501.95 лв., което надхвърля 15% от преките допустими 

разходи“. 

 

6.2. Доклад с вх.№ ФНИ-2355 от 12.07.2021 от Виолета Толева, главен 

счетоводител на Фонд „Научни изследвания“, относно извършени разходи за 

полугодието на 2021 г.  

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.3. Доклад с вх. № ФНИ-2390 от 13.07.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на Фонд „Научни изследвания“, относно образуване на 

изпълнително производство по влязло в сила решение по дело от конкурсна 

сесия 2012 г. 
 

Решение на ИС: 

 Приема след изтичане на сроковете посочени в писмата да бъдат 

предприети действия по снабдяване с изпълнителен лист и за 

образуване на изпълнително производство пред съдебен изпълнител. 

 Определя за процесуален представител адв. Иванка Андреева и приема 

да бъдат заплатени дължимите такси към съдебен изпълнител и 

хонорар. 
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6.4. Доклад с вх. № ФНИ-2384 от 12.07.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на Фонд „Научни изследвания“, относно обсъждане на участието 

на ФНИ в Европейската научна фондация. 
 

Решение на ИС: 

Отлага решението за следващо заседание. 

 

По т. 7 от дневния ред – Разни. 

 

7.1. Уведомление с вх. № ФНИ-2352  от 12.07.2021 г. от Милен Замфиров, 

ръководител на проектно предложение №КП-06-ПН-60/1 от 17.06.2021 г., 

относно оттегляне на проектното предложение от конкурсна сесия 2021 г.,  
 

Решение на ИС: 

Приема проектно предложение с вх. № КП-06-ПН-60/1 да бъде оттеглено 

от участие в конкурсна сесия 2021 г. 

             

7.2. Заявление с вх. № ФНИ - 2385 от 13.07.2021 г. от проф. д-р Галя Станева, 

член на ВНЕК по Биологически науки 2021 г., относно прекратяване на 

граждански договор. 
 

Решение на ИС: 

Приема прекратяването на граждански договор с проф. д-р Галя Станева и 

оттеглянето й като член на ВНЕК по Биологически науки. 

 

7.3. Заявление с вх.№ ФНИ-2334 от 08.07.2021 г. от доц. д-р Марияна Витанова, 

определена за член на ВНЕК по Хуманитарни науки с Протокол 

№56/25.06.2021 г. относно отказ за участие като член на ВНЕК  
 

Решение на ИС: 

Приема отказа на доц. д-р Марияна Витанова за участие във ВНЕК по 

Хуманитарни науки. 

 

7.4. Молба с вх. № ФНИ-2403 от 14.07.2021 г. от Лозан Тодоров относно 

техническа грешка при подаване проектно предложение с вх. № КП-06-ПН-

59/11 по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 

2021 г.“. 
 

Решение на ИС: 

Не приема молбата в писмото, тъй като съгласно Насоките за конкурса 

научната част на проектното предложение – на български и английски 

език не може да се заменя и добавя след приключване на конкурсната 

процедура. 

 

 

 

 

Секретари: ………………..   Председател:………………… 

   

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

(д-р Милена Александрова)     

  

 

 

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:………………………………………………. 

 


