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П Р О Т О К О Л 

№ 30/18.11.2022 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 18.11.2022 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. д.ик.н. Желю Владимиров – Председател  

2. Проф. д-р Вилма Стоянова – Зам.-председател 

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева  

4. Акад. дмн Веселин Дренски  

5. Проф. д-р Ирена Пейчева  

6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

7. Проф. д-р Олимпия Роева 

8. Проф. д-р Пламен Петков 

9. Доц. д-р Божин Божинов  

10. Проф. д-р Стефан Сивков   

11. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева  

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев – управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

Секретар: 

Милена Александрова 

 

Отсъстващи: 

Д-р Милена Дамянова - представител на МОН 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

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

законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

1. Доклади на ПНЕК  

– ПНЕК по Физически науки 

– ПНЕК по Биологически науки 
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– ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество 

2. Доклади на ВНЕК по Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2022 г.: 

– ВНЕК по Биологически науки 

– ВНЕК по Математически науки 

– ВНЕК по Медицински науки 

– ВНЕК по Науки за Земята 

– ВНЕК по Обществени науки 

– ВНЕК по Селскостопански науки 

– ВНЕК по Технически науки 

– ВНЕК по Химически науки 

– ВНЕК по Хуманитарни науки 

  

 3. Доклади на ВНЕК по Конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.: 

– ВНЕК по Биологически науки 

– ВНЕК по Математически науки 

– ВНЕК по Медицински науки 

– ВНЕК по Науки за Земята 

– ВНЕК по Обществени науки 

– ВНЕК по Селскостопански науки 

– ВНЕК по Технически науки 

– ВНЕК по Химически науки 

– ВНЕК по Хуманитарни науки 

4. Доклад с информация относно оценяването на проектни предложения по конкурс по ННП 

„Петър Берон и НИЕ“. 

5. Доклад на ВНЕК по Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми 

в Република България и Програма COST към Фонд „Научни изследвания”. 

6. Доклади Управител. 

7. Разни. 

 

 

По т. 1 от дневния ред – Доклади на ПНЕК  

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-4136/15.11.2022 г. 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 и приемане 

на финансови отчети.  

 

1.1.1. Заявление с вх. № ФНИ-3961 от 01.11.2022 г. от д-р Х. Тончев, ръководител на договор 

КП-06-М48/2 от 26.11.2020 г., на тема: „Оптимизиране на квантови алгоритми за търсене със 

случайно обхождане“, Институт по физика на твърдото тяло  -БАН. 

Относно: Прекратяване на изпълнението  по договор КП-06-М48/2 от 2020 г. 

Обосновка: Уведомявам Ви, че на 30.10.2022 ще престана да отговарям на условията на 

договора, с който е стартиран проект с номер КП-06-М48/2 от 26.11.2020 по "КОНКУРС ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ 
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УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2020 г организиран от фонд ..Научни изследвания". Ще 

престана да отговарям на изискванията за ръководител (както и за участник) на проекта, 

понеже защитих докторантура във Физическия Факултет на СУ на 10.10.2017 и дипломата 

ми за завършена докторантура е издадена на 30.10.2017. На 30.10.2022 ще изтекат пет години 

от придобиването на научно-образователна степен доктор. 

Във връзка с това моля да прекратя договор КП-06-М48/2. тъй като вече не мога да бъда 

ръководител на проекта, а другият участник в колектива на проекта д-р П. Данев не е на 

основен трудов договор към ИФТТ – БАН. 

Приложения:  

1) Декларация от членовете на колектива, че са информирани за налагащата се промяна 

2) Копие от дипломата ми за завършена докторантура 

3) Копие от обявата за защитата в сайта на ФзФ. 

Решение на ПНЕК: 

Приема да бъде прекратен договор КП-06- М48/2 от 26.11.2020 г. и отчетен в едномесечен 

срок от решението на Изпълнителен съвет, съгласно чл. 2. алинея 4 от договора. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде прекратен договор КП-06- М48/2 от 26.11.2020 г. и отчетен в 

едномесечен срок от решението на Изпълнителен съвет, съгласно чл. 2. алинея 4 от 

договора. 

 

1.1.2. Доклад с вх. № ФНИ-3878 от 27.10.2022 г. от проф. д-р Ю. Генова, научен ръководител 

на договор № КП-06-ДБ/8 от 2020 г. на тема: Влияние на златни наночастици с хидрофобна 

обвивка върху еластичните свойства, стабилността, флуидността и фазовото поведение на 

моделни липидни системи“. Изследовател: д-р Пурнима Будиме Сантош. 

БО: Институт по физика на твърдото тяло-БАН. 

Относно: Доклад за напредъка през първите 11 месеца на договор КП-06-ДБ/8 от 01.12.2020 

г. 

Обосновка: Поради възникналите ограничения за влизане в страната, свързани с Ковид 

епидемията се наложи отлагане на началото на изпълнението на дейностите по договора, 

което бе регламентирано с ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ФНИ - 4840 от 

21.12.2021 г., в което за начална дата на изпълнение на договора се счита 01.11.2021 г. 

Златните наночастици (ЗНЧ) проявяват уникални свойства като повърхностен плазмонен 

резонанс, възможност за разнообразна целева функционализация и отлична 

биосъвместимост, което обуславя тяхното широко приложение. Известно е, че липозомите, 

съдържащи ЗНЧ, се използват ефективно в различни биомедицински приложения като 

капсули за пренос и целева доставка па лекарствени препарати, диагностика и терапия на 

ракови заболявания и други. За безопасното и ефикасно използване на ЗНЧ в разнообразни 

биологичните приложения е важно да се проучи влиянието им върху физикохимичните 

свойства на биологичната мембрана като флуидност, пропускливост и стабилност. 

Настоящото изследване има за цел получаването ма мултиламеларни липидни системи, 

съставени от синтетичния липид стеароил-олеоил-фосфохолин, съдържащи различни 

концентрации (0,5, 1 и 2 тегловни процента) златни наночастици е хидрофобно покритие от 

додекантиол (с размери 2-3 нанометъра) по метода на сухия тънък липиден филм и анализа 
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на влиянието па енкапсулираните в мембраната наночастици върху структурните и 

термичните свойства на липидните мембраните като функция на температурата и 

концентрацията на ЗНЧ с помощта на методите диференциална сканираща калориметрия 

(ДСК), флуоресцентна спектроскопия, инфрачервена спектроскопия с Фурие преобразуване 

и Раманова спектроскопия. 

Решение на ПНЕК: 

Приема доклада за напредъка през първите 11 месеца на договор КП-06-ДБ/8 от 01.12.2020 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема доклада за напредъка през първите 11 месеца на договор КП-06-ДБ/8 от 

01.12.2020 г. 

  

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

изпълнението на договор КП-06-ПН48/6 от 26.11.2020 г. на тема: „Разработка на хибридни, 

функционализирани микро/нанопорьозни матрици от биоматериали чрез ултра-къса лазерна 

модификация ” с ръководител доц. д-р Ал. Даскалова,  Институт по електроника "Акад. Емил 

Джаков", БАН. 

 

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

Първоначална сума на договора: 170 000 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000 лв. 

БО – 50 000 лв. 

ПО – 0,00 лв.  

Преведени средства: 110 000,00 лв. 
Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 53 513,90 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 6 486,10 лв. 
 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 49 200 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: БО  – 800 лв. 

  

Признати разходи от финансовия одитор: 102 713,90 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Непреки допустими разходи несъответстващи на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса:   

Общо: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0,00 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

  

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 8    

 От тях с импакт фактор: 5        

 От тях с импакт ранг: 2  
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           От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

           От тях с благодарност и към други проекти: 8 

 Участия в научни форуми: 12   

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-ПН48/6 от 2020 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3802/25.10.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0812, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 102 713,90 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на т. 3.6.2. 

от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 0,00 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0,00 лв. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- ПН48/6 от 2020 г. в  

размер на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата на неизразходваните средства без т.7 ДМА от финансовия план в размер на 6 

486,10 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.   

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 

800 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на финансовия 

план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 67 286,10 лв., от които 800 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:   

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

научната част по договор КП-06-ПН48/6 от 2020 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3802/25.10.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0812, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 102 713,90 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- ПН48/6 от 2020 г. в  

размер на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства без т.7 ДМА от финансовия план в размер на 

6 486,10 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.   

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в 

размер 800 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 67 286,10 лв., от които 800 лв. за 

ДМА. 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-4161/16.11.2022 г. от проф. дбн Людмил Кирацов – председател 

на Постоянната научно-експертна комисия по Биологически науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети.  
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1.2.1. Доклад с вх. № ФНИ-3555 от 06.10.2022г. от гл. ас. д-р Х. Дундарова, ръководител 

на договор КП-06-Н31/14 от 11.12.2019г., на тема: „Ролята на пещеролюбивите видове 

прилепи в България като вектори и резервоар на европейски вируси на бяс“, Базова 

организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН. 

Относно:  Промяна в научния колектив. 

Обосновка: С оглед на успешното изпълнение на втори етап и свързаните с него 

работни пакети се налагат промени в научно-изследователския колектив, където: 

- гл. ас. д-р Р. Грозданова (НЦЗГ1Б) ще бъде заменена от гл. ас. д-р П. Остоич (ИБЕИ-

БАП). Промяната се налага заради затварянето през месец юни на лабораторията по 

Цитогенетика" към СБАЛДБ-ЕАД "Проф. Иван Митев", гр. София. Поради това на д-р 

Грозданова с възложена задача за създаване на фотоархив на досиетата на всички 

пациенти, изследвани в лабораторията, както и приключване на оставащите 

цитогенетични анализи. 

- гл. ас. д-р А. Бобева (ИБЕИ-БАН), ще бъде заменена от Ш. Беднарикова, 

докторант във Ветеринарния Университет в гр. Бърно, Чехия, поради излизане на д -р 

Бобева в отпуск но майчинство. 

- Р. Антова, ще бъде заменена от К. Митева (ИБЕИ-БАН) поради предстоящото 

завършване на нейната бакалавърска стенен в СУ „Св. Климент Охридски“ и 

разработване на дипломна работа, която не е свързана с темата на настоящия проект.  

Научната квалификация и компетенции па д-р Остоич до голяма степен се припокриват 

с тези на д-р Грозданова, което ще позволи количественото определяне и скрининг на 

антитела срещу бяс чрез непряк ензимно свързан имуносорбентен анализ (ELISA), 

описан в работната програма на проекта. 

Ш. Беднарикова е докторант в Университет по ветеринарни науки Бърно, Чехия с научен 

ръководител проф. д-р И. Пикула. Темата на нейната дисертацията е свързана с 

установяването на различни видове РНК вируси при пещернолюбиви  видове прилепи, 

чрез прилагане на молекулярно-генетични методи, което припокрива заложените 

дейности свързани с работата на д-р Бобева. През лятото на т.г., Беднарикова имаше 

стаж под ръководството на гл. ас. д-р Х. Дундарова (ръководител), по време на които тя 

извърши полеви и лабораторни дейности. 

К. Митева е млад учен от ИБЕИ-БАН, нейната магистърска степ е свързана с екологичен 

мониторинг, което ѝ позволява да изпълнява дейности свързани с мониторинга на 

прилепите и да вземе активно участие в полевата дейност свързана с вземането на проби 

за установяване на Европейски вируси на бяс при прилепите. В допълнение тя ще 

кандидатства за редовна докторантура в ИБЕИ-БАН по тема свързана със заложените 

работни пакети за втори етан но проекта. 

Научната квалификации и компетенции на гл. ас. д-р П. Остоич, Ш. Беднарикова - 

докторант и К. Митева - млад учен, напълно припокриват тези на гл. ас. д-р Радослава 

Грозданова,  гл. ас. д-р А. Бобева и Р. Антова, което ще позволи успешното завършване 

на задачите описани в работната програма на проекта. Прилагам: 

 Писмени съгласия на напускащите членове на научния колектив  

 Писмени съгласия на предложените нови участници в научния колектив  
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 Писмени съгласия за промяната в научния колектив от чуждестранните учени в 

екипа 

 Научна биография по образец на предложените нови участници в научния 

колектив 

 Актуализиран списък на научния колектив с подписи на всички членове  

 Потвърдителни писма за проведен стаж на докторант Ш. Беднарикова под 

ръководството на гл. ас. д-р Х. Дундарова (ръководител). 

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 Биологически науки разгледа всички 

приложени необходими документи и приема смяната в колектива по договор КП-06-Н31/14 

от 11.12.2019 г. както следва: 

ПНЕК приема и напускането на: гл. ас. д-р Р. Грозданова, гл. ас. д-р А. Бобева, Р. Антова 

както и  включването на следните нови участници в екипа по договора: гл. ас. д-р П. Остоич, 

Ш. Беднарикова, докторант във Ветеринарния Университет в гр. Бърно, Чехия, К. Митева. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканите промени. 

 

Решение на ИС: 

Приема включването на гл. ас. д-р П. Остоич, Ш. Беднарикова-докторант и  К. 

Митева, като и напускането на гл. ас. д-р Р. Грозданова, гл. ас. д-р А. Бобева и Райна 

Антова от научния колектив по договор КП-06-Н31/14 от 11.12.2019г. 

 

1.2.2. Доклад с вх. № ФНИ-3668 от 14.10.2022г. от доц. д-р Т. Станкова, ръководител на 

договор КП-06-Н51/1 от 11.11.2021г., на тема: „Адаптирано стопанисване на горски 

насаждения в условията на климатични промени: пилотно изследване на култури от бял 

бор (Pinus sylvestris L.)“, Базова организация: Институт за гората-БАН. 

Относно:  Промяна в научния колектив. 

Обосновка: От името и със съгласието на членовете на колектива по договор КП-06-

Н51/1 с Фонд „Научни Изследвания" предлагам съставът на колектива да бъде променен, 

като бъдат включени двама нови члена. Съгласно чл. 74, ал.1 от Правилника на Фонд 

"Научни Изследвания" (Обн. ДВ. бр.41 от 31 Май 2016 г., изм. и доп. бр. 42 от 28.05.2019 

г., доп. бр. 47 от 22.05.2020 г.) тази промяна е законосъобразна, поради съществуващите 

обективни причини за нея. 

Членът на колектива маг. инж. Б. Чинков, който влезе в екипа на проекта като студент в 

Лесотехнически Университет, София се дипломира и започна работа в Регионална 

Дирекция по Горите, гр. Пазарджик на временен трудов договор и пълен работен ден. 

Новата му служебна заетост ограничава възможностите му за активно включване в 

дейностите по изпълнение на проекта. Гл. ас. д-р Д. Димитров стана член на екипа като 

асистент и постдокторант от Института за гората, а през 2022  г. като главен асистент 

разшири степента и обхвата на ангажиментите си. Това, както и възникнали 

здравословни проблеми, затрудниха участието му в теренните изследвания и наложиха 

възлагането на част от работата му за изпълнение от външен за проекта служител от 

Институт за гората - БАН в лицето на ас. К. Колев. Ас. К. Колев е млад учен, нает на 

временен трудов договор в секция Горска екология на Института за гората. Завършил е 
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магистратура по Горско стопанство през 2017 г. в Лесотехнически Университет, където 

разработва дисертация „Естествено възобновяване в гори, доминирани от р. Quercus в 

Западна България" и понастоящем е отчислен с право на защита. Натрупал е богат опит 

с работа в горски екосистеми още като студент, проявява интерес към тематиката на 

проекта и изяви желание да бъде включен в екипа за изпълнението му. Предвижда се да 

вземе участие в Работни пакети 1, 2, 3 и 6. 

За изпълнение на дейностите от първия етап на проект „Адаптирано стопанисване на 

горски насаждения в условията на климатични промени: пилотно изследване на култури 

от бял бор (Pinus sylvestris L.)", в работната програма е заложено събирането на 

прирастови проби с Преслеров свредел от дървесни стъбла в постоянни пробни площи в 

бялборови култури за точно датиране на възрастта им. Във връзка с  това, на гл. ас. д-р 

Д. Димитров, специалист по дендрохронология в Институт за гората, бе възложена чрез 

граждански договор задачата да проведе обучение на членове на екипа по проекта за 

вземане, първична обработка и разчитане на дървесни проби. Гл. ас. д -р Д. Димитров 

има богат опит в областта на дендроклиматологията (Дисертация на тема 

„Дендрохронологичен анализ на гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) по северните 

склонове на Стара планина") и неговата експертиза ще продължи да бъде нужна на 

колектива, както във връзка с планираното оборудване на Лаборатория по 

дендрохронология в Опитната База по Иглолистните Гори в гр. Велинград, така и за 

постигане на научно-изследователските цели на проекта, свързани с влиянието на 

климатичните промени върху растежа и развитието на дървостоите. Първоначалното му 

включване в екипа на проекта беше възпрепятствано от участието му в други проекти с 

ФНИ, в т. ч. ръководен от него проект за Млади Учени. Предвижда се да вземе участие 

в Работни пакети 1, 2 и 3. Във основа на изложеното предлагам ас. К.  Колев (Млад Учен) 

и гл. ас. д-р Д. Димитров (Постдокторант) от Институт за гората - БАН да бъдат 

включени в екипа за изпълнение на проект „Адаптирано стопанисване на горски 

насаждения в условията на климатични промени: пилотно изследване на култури от бял 

бор (Pinus sylvestris L.)" (Договор № КП-06-Н51/1 от 11.11.2021 г.). 

Приложения: Удостоверено с подписи съгласие на членовете на екипа по проекта за 

разширяване на състава му (в т.ч. 3 бр. писма и декларации от чуждестранните 

участници и 3 бр. декларации за съгласие от колегите от провинцията); Декларации за 

съгласие за участие в екипа на проекта и биографии на новите членове (2 бр.), 

Актуализиран списък на екипа на проекта, Съгласие на 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 по Биологически науки разгледа всички 

приложени необходими документи и приема промяната в колектива по договор КП-06-Н51/1 

от 11.11.2021 г. като приема включването на следните нови участници в екипа по договора: 

гл. ас. д-р Д. Димитров и ас. К. Колев. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканите промени. 

 

Решение на ИС: 
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Приема включването на гл. ас. д-р Д. Димитров и ас. К. Колев в научния колектив 

по договор КП-06-Н51/1 от 11.11.2021 г. 

 

1.2.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДН 01/15 от 20.12.2016г., Тема: „Виртуална антропология - иновативен и 

интердисциплинарен подход за изследвания в областта на биомедицината", Ръководител: гл. 

ас. С. Николова, доктор, Базова организация: Институт по експериментална морфология, 

патология и антропология с музей - БАН, Етап на изпълнението: Втори / Окончателен. 

1.  Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 6 179,55 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 53 820,45 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 13 113,20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 108,87 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 52 957,48 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 106 777,93 лв. (за двата етапа) 

(I етап – 53 820,45 лв.; II етап – 52 957,48 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой участия в конференции: 24 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 13 

От тях с импакт фактор: 8 

От тях с импакт ранг: 2 

От тях без импакт фактор и импакт ранг: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 9 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 01/15 от 20.12.2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94КК/5 

от 15.01.2021 г. от регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 01/15 от 20.12.2016г. да бъде 

приета, както следва:. 

Признати разходи за втори етап – 52 957,48 лв.  

Непризнати разходи – 108,87 лв.;   

Неизразходвани средства – 13 113,20  лв. 

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

13 222,07  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/15 от 

20.12.2016г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за 
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приключване на договора при спазване на всички, определени от Фонд „Научни 

изследвания“, изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН 01/15 от 20.12.2016г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/5 от 15.01.2021г. от 

регистриран одитор № 5530, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН 01/15 от 20.12.2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 106 777,93 лв.  

Признати разходи – 52 957,48 лв.  

Непризнати разходи – 108,87 лв. 

Неизразходвани средства – 13 113,20  лв. 

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

размер общо на 13 222,07 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДН 01/15 от 20.12.2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

на всички, определени от Фонд „Научни изследвания“, изисквания за извършването 

му. 

 

1.2.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДМ 11/4 от 18.12.2017г., Тема: „Проучване ефекта на системното физическо 

натоварване върху денонощното ремоделиране на хипокампални неврони и 

десинхронизирани циркадианни ритми на маркери за оксидативен стрес при 

експериментален модел на мелатонинов дефицит", Ръководител: доц. д-д-р Д. Димитрова, 

Базова организация: Институт по невробиология БАН, Етап на изпълнението: Втори / 

Окончателен. 

1.  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. 

Неизразходвани средства: 85,12 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 914,88 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой участия в конференции: 5 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях без импакт фактор и импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 3 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДМ 11/4 от 18.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх. №94КК/40 

от 10.09.2021 г. от регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ 11/4 от 18.12.2017 г. да бъде 

приета, както следва:. 

Признати разходи – 19 914,88 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 85,12  лв.  

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

85,12  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДМ 11/4 от 

18.12.2017 г., като след възстановяване на дължимата сума 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 разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДМ 11/4 от 18.12.2017 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №94КК/40 от 10.09.2021 г. от 

регистриран одитор № 5530,няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДМ 11/4 от 18.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи – 19 914,88 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 85,12  лв.  

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

размер общо на 85,12  лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДМ 11/4 от 18.12.2017 г., като бъде подписан 

протокол за приключване при спазване на всички, определени от Фонд „Научни 

изследвания“, изисквания за извършването му. 

 

1.2.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № КП-06-Н41/7 от 30.11.2020 г., Тема: „Екосистемен подход за оценка на 

биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското 

крайбрежие на Черно море ", Ръководител: доц. д-р В. Райков, Базова организация: Институт 

по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" – Варна, Етап на изпълнението: Първи. 

1.  Данни за проекта:  

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

Първоначална обща сума на договора: 164416 лв. 

Преведена средства за ДМА 1 етап: 32 360 лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за 1 етап: 59 900 лв. 

Общо преведени средства за 1 етап: 92 260,00 лв. 
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Неизразходвани средства: 4 239,67 лв. 

Неизразходвани средства 1 етап (без ДМА): 4 195,67 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за Първи етап: 44,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за 1 етап: 88 020,33 лв. 

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 12 256 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап:  76 395,67 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой участия в конференции: 5 участия в 4 научни форума (три от тях международни) 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор № КП-06-Н41/7 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ ФНИ-

2861 от 29.07.2022 г. от регистриран одитор № 0339, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 88 020,33 лв. и предлага финансовата част на договор № КП-06-

Н41/7 от 30.11.2020 г. в размер на 72 156 лв., като се сключи допълнително споразумение. От 

72 156 лв. – 59 900 лв. са основен бюджет и допълнително ДМА в размер на 12 256 лв.  

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет съответстват на т. 3.6.2. от 

Насоките за Конкурса. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 195,67 лв. да бъде прехвърлена  и 

отчетена към втория етап. 

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 44,00 лв. 

да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 76 395,67 лв., от които 12 300 лв. за ДМА  

/12 256 лв. предвидени за 2 етап + 44 лв. остатък от 1 етап/.   

 

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

научната част по договор № КП-06-Н41/7 от 30.11.2020 г.  

2. На основание доклада за фактически констатации с вх.№ ФНИ-2861 от 29.07.2022 

г. от регистриран одитор № 0339, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 88 020,33 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв.  

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет съответстват на т. 

3.6.2. от Насоките за Конкурса. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 195,67 лв. да бъде прехвърлена  

и отчетена към втория етап. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от 

финансовия план в размер 44,00 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 
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5. Приема да бъде финансиран втори етап на договор № КП-06-Н41/7 от 30.11.2020г. 

в размер на 72 156 лв., като се сключи допълнително споразумение.   

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 76 395,67 лв., от които 12 300 лв. за 

ДМА.     

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-4175/16.11.2022 г. от доц. Елена Кистанова – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Двустранно и международно 

сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“, относно предложения по доклади на 

ръководители на договори и приемане на финансови отчети.  

 

1.3.1. Доклад с вх. № ФНИ-3674 от 14.10.2022 г. от доц. д-р М. Маркова, ръководител 

на договор КП-06-Русия/24 от 16.12.2020 г., на тема: „От регионални конфликти към 

епоха на глобални трансформации: гледната точка на българските и руските историци 

към международните отношения в края на XIX и началото на XXI век“, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 16.12.2023 г. 

Обосновка: Причините за исканото удължаване са усложнената международна 

обстановка и абсолютната невъзможност да се поддържа нормална комуникация с 

партньорите им от МГУ- Ломоносов. Чрез удължаването ще може да се реализира 

успешно работната програма на договора. 

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 Двустранно и международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-

Русия/24 от 16.12.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца до 16.12.2023 г., като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване на 

окончателния отчет – 16.01.2024 год. 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 срокът на договор КП-06-Русия/24 от 16.12.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 16.12.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 16.01.2024 год. 

Задължава ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за 

удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на 

Фонда за уведомяването. 

 

1.3.2. Доклад с вх. № ФНИ-3728 от 19.10.2022 г. от проф. д-р А. Неделчева, ръководител 

на договор КП-06-Китай/15 от 17.12.2020 г., на тема: „Проучване върху традиционната 

медицина: ресурси и културен обмен между България и Китай, две страни от 

инициативата „Един пояс, един път“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 17.12.2023 г. 

Обосновка:  
Исканото удължение се налага, поради следните основни причини:  
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1. Във връзка с усложнената обстановка и въведените противоепидемични мерки в 

двете страни е налице забавяне, както и обективна невъзможност за изпълнение 

на част от работната програма. Не е осъществен обмен на екипи между учените 

от двата партньорски екипа, поради наложените ограничения. Част от  

предвидените научни задачи са свързани с теренна работа (етноботанически 

изследвания и събиране на етноботанически данни, провеждане на 

полуструктурирани интервюта с информанти). 

2. Организацията-партньор е организатор на инициативата „A worldwide campaign 

for voting of the world most important 1000 traditional medicine”, по която извършват 

текуща изследователска работа. Тя ще бъде докладвана на международен форум 

„Traditional Medicine International Resource Cooperation Forum”, предвиден за 15 – 

17 декември 2022 г. (online), в който член на екипа е ръководител на работна група 

за Южна Европа. Инициативата предвижда изготвяне на съвместна публикация и 

публикуване на книга и онлайн материали с отворен достъп. Работата по 

публикуване и популяризиране на резултатите ще протече през предстоящата 

2023 г.  

3. Предвижда се продължаване на кариерното развитие на млад учен (член на екипа) 

с разработване на редовна докторантура (начало 2023 г.), свързана с 

проблематиката на проекта.  

Приложено е изпратеното уведомление до организацията-партньор.  

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 Двустранно и международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-

Китай/15 от 17.12.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца до 17.12.2023 г., като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване на 

окончателния отчет – 17.01.2024 год. 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 срокът на договор КП-06-Китай/15 от 17.12.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 17.12.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 17.01.2024 год. 

Задължава ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за 

удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на 

Фонда за уведомяването. 

 

1.3.3. Доклад с вх. № ФНИ-3762 от 21.10.2022 г. от доц. д-р Н. Симов, ръководител на 

договор КП-06-КОСТ/15 от 16.12.2020 г., по КОСТ акция – CA18107 – CLIMBAT, на 

тема: „Климатичните промени и прилепите: от наука до природозащита“, Национален 

природонаучен музей – БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план, като бъде прехвърлена обща сума в размер на  

6000 лв. от перо „Участие в конференции, извън организираните в рамките на Акцията“, 

както следва: 
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 Прехвърляне на 1000 лв. в перо „Апаратура и специфично оборудване“; 

 Прехвърляне на 5000 лв. в перо „Материали, химикали и консумативи“.  

Обосновка: Необходимостта се мотивира от факта, че поради световната пандемия от 

КОВИД-19, екипът не е успял да извърши запланувани участия в две конференции: в 

срещата на европейските изследователи на прилепи и на конференция в университета на 

Уинипег, Канада през 2021 г. Затова се иска прехвърляне на заплануваните за тези изяви 

средства за участието на член от екипа в годишната среща на Британското Екологично 

общество през декември 2022 г.  

Иска се друга част от средствата да се пренасочи към перо „Материали, химикали и 

консумативи“ за закупуването на химически китове за анализ на влиянието на 

климатичните промени върху оксидативния стрес на прилепите в  България. Тази 

допълнителна задача, която колективът си е поставил, ще допринесе за изясняването на 

белите петна в познанията за влиянието на климата върху биологията и физиологията на 

прилепите. Работата ще бъде първа по рода си в Европа и ще бъде включена в 

дисертационния труд на член на екипа. Същевременно ще бъде важно допълнение към 

задачите, които си е поставила работна група 1 към Акцията. Към същото перо ще се 

добавят и допълнителни разходи по консумативи като батерии, карти памет и др.  

С оставащите средства екипът ще се оборудва с допълнителна екипировка за проникване 

в пещери и пропасти, фризер за кола, който е неизменна част от събирането на материал 

и проби по време на теренните им дейности, свързани с прилепите, както и настолен 

фризер за складиране на пробите в музейното депо. Изброените екипировка и 

оборудване ще бъдат от полза за научните дейности на екипа не само по този проект, но 

и за дългосрочните им дейности и научни цели.  

Приложения:  

 Актуализиран финансов план; 

 Стар финансов план. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема да 

бъдат прехвърлени общо 6000 лв. от перо „Участие в конференции, извън 

организираните в рамките на Акцията“, като от тях 1000 лв. бъдат прехвърлени в перо 

„Апаратура и специфично оборудване“ и 5000 лв. в перо „Материали, химикали и 

консумативи“, които представляват 15,9 % от преките допустими разходи (37 600 лв.) 

на договор КП-06-КОСТ/15 от 16.12.2020 г., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 6000 лв. от перо „Участие в конференции, 

извън организираните в рамките на Акцията“, като от тях 1000 лв. бъдат 

прехвърлени в перо „Апаратура и специфично оборудване“ и 5000 лв. в перо 

„Материали, химикали и консумативи“, които представляват 15,9 % от преките 

допустими разходи (37 600 лв.) на договор КП-06-КОСТ/15 от 16.12.2020 г., като 

се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране.  

 

1.3.4. Доклад с вх. № ФНИ-3801 от 25.10.2022 г. от проф. д-р В. Гинева, ръководител 

на договор КП-06-Русия/15 от 11.12.2020 г., на тема: „Изследване на разпространението 
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на геомагнитните смущения до средни ширини и идентификация на техните 

междупланетни драйвери за разработка на прогноза на космическото време на средни  

ширини“, Институт за космически изследвания и технологии – БАН.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 9 месеца – до 11.09.2023 г. 

Обосновка: Мотивите за искането са: забавяне на изпълнението на някои дейности по 

проекта поради наложените ограничения във връзка с пандемията от КОВИД -19 и 

усложнената в последните месеци международна обстановка; невъзможност да се 

осъществят планирани срещи за съвместна работа по проекта и подготовка на 

публикации; невъзможност за участие в някои международни научни конференции, на 

които да се представят резултати от проекта; необходимост от допълнително време за 

довършване на работата по изпълнението на съвместните пакети по проекта и 

планираните съвместни дейности по оформяне на последните резултати за представяне 

в научни списания с импакт фактор. 

Тъй като съгласно договора основната му цел е насърчаване на мобилността между двете 

страни на учени, работещи по съвместни проекти, колективът смята, че удължаването 

на срока за изпълнение на проекта ще даде възможност тази цел да се реализира в по -

голяма степен. 

За необходимостта от удължаване на проекта са уведомени руските партньори и 

сроковете са съгласувани с тях. 

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 Двустранно и международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-

Русия/15 от 11.12.2020 г. да бъде удължен с 9 месеца до 11.09.2023 г., като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване на 

окончателния отчет – 11.10.2024 год.  

 

Решение на ИС: 

Приема срокът на договор КП-06-Русия/15 от 11.12.2020 г. да бъде удължен с 9 

месеца до 11.09.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 11.10.2024 год.  

 

1.3.5. Доклади с вх. № ФНИ-4016 от 07.11.2022 г. и ФНИ-4061 от 09.11.2022 г. от гл. 

ас. д-р Р. Георгиева, ръководител на договор КП-06-Австрия/2 от 11.08.2021 г., на тема: 

„Перспективи за борба с болестите и неприятелите при биологично отглеждане на рози“, 

Аграрен университет – Пловдив.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 10 месеца и 19 дни – до 30.06.2024 г. 

Обосновка: Удължаването е необходимо, за да могат заложените анализи и наблюдения 

да се направят въз основа на повече повторения. Удълженият период ще се използва за  

популяризиране на резултатите и изготвяне на публикации. Решението е съгласувано с 

всички членове на научния колектив. Австрийските колеги също са подали съответната 

документация за удължаване на периода на проекта към Австрийската агенция за 

международно сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания 

(ОeADGmbH). 
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В доклад с вх. № ФНИ-4016 от 07.11.2022 г. не е посочен периодът на исканото 

удължаване, както и крайната дата. С доклад с вх. № ФНИ-4061 от 09.11.2022 г. е 

допълнен искания срок за удължаване и крайната дата на приключване на 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 

по Двустранно и международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-

Австрия/2 от 11.08.2021 г. да бъде удължен с 10 месеца и 19 дни до 30.06.2024 г., като 

се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване 

на окончателния отчет – 30.07.2024 год.  

 

Решение на ИС: 

Приема срокът на договор КП-06-Австрия/2 от 11.08.2021 г. да бъде удължен с 

10 месеца и 19 дни до 30.06.2024 г., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 

30.07.2024 год.  

 

1.3.6. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на  окончателния 

отчет от изпълнението на договор КП-06-Рила/1 от 20.12.2018 г., на тема: „Изследване 

на функцията на разпределение на електроните по енергии и топлинните потоци в 

пристенна плазма на токамак WEST със сонди на Ленгмюр“, с ръководител  доц. д-р Св. 

Събчевски, Институт по електроника – БАН. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 65 %  

Първоначална обща сума на договора: 11 407 лв. 

Преведени средства: 11 407 лв. 

Неизразходвани средства: 5 426,84 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 5 980,16 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 0 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0 

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 0 

Участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Рила/1 от 20.12.2018 г. на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-205 от 19.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП-06-Рила/1 от 20.12.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 5 980,16 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 
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Неизразходвани средства: 5 426,84 лв. 

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

общо на 5 426,84 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, договор КП-06-Рила/1 от 20.12.2018 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички, определени от Фонд 

„Научни изследвания“, изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема оценка „Задоволителен“ на 

научната част по договор КП-06-Рила/1 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-205 от 19.01.2022 

г. от регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор КП-06-Рила/1 от 20.12.2018 г., да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо: 5 980,16 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 5 426,84 лв. 

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

размер общо на 5 426,84 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор КП-06-Рила/1 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

приключване при спазване на всички, определени от Фонд „Научни изследвания“, 

изисквания за извършването му. 

 

1.3.7. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/11 от 15.06.2018 г., на тема: 

„Създаване на метод за корекция на резултати от RANS моделиране на течения във 

вентилирани помещения и тяхната валидация на основата на експериментално 

изследване и симулация чрез метода на крупните вихри“, с ръководител проф. дтн П. 

Станков, Технически университет – София.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

      Преведени средства: 25 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 294,80 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 24 705,20 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1 

      Брой млади учени в проекта: 0 

      Брой научни публикации (общо): 7 

 От тях с импакт фактор: 0  

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0 

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 7  

      Участия в научни форуми: 9 
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Решение на ПНЕК: 

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

добър“ на научната част по договор ДНТС/Русия 02/11 от 15.06.2018 г. на основание 

чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94СС/36 от 08.09.2020 г. от 

регистриран одитор с № 0506 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДНТС/Русия 02/11 от 15.06.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 24 705,20 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 294,80 лв. 

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

общо на 294,80 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на  ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДНТС/Русия 02/11 от 15.06.2018 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички, определени от Фонд 

„Научни изследвания“, изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема оценка „Добър“ на научната 

част по договор ДНТС/Русия 02/11 от 15.06.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ, 

поради това, че няма публикации с импакт фактор или импакт ранг с изказана 

благодарност към ФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94СС/36 от 08.09.2020 

г. от регистриран одитор с № 0506 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДНТС/Русия 02/11 от 15.06.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 24 705,20 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 294,80 лв. 

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

размер общо на 294,80 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДНТС/Русия 02/11 от 15.06.2018 г., като бъде подписан протокол за 

приключване при спазване на всички, определени от Фонд „Научни изследвания“, 

изисквания за извършването му.  

 

1.3.8. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор КП-06-КОСТ/5 от 18.06.2019 г., КОСТ акция – CA 

16226 – Indoor living space improvement: smart habitat for the elderly (sheld-on), на тема: 

„Подобряване на домашното жилищно пространство с цел осигуряване на интелигентен 

хабитат за възрастните хора“, с ръководител проф. д-р Л. Райчева-Коларова, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 
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Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6 026,41 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 33 973,59 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 15 

 От тях с импакт фактор: 5 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 9 

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 9 

Участия в научни форуми: 19 

Решение на ПНЕК: 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-КОСТ/5 от 18.06.2019 г. на основание чл. 

82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-277 от 26.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0387 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП-06-КОСТ/5 от 18.06.2019 г., да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо: 33 973,59 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 6 026,41 лв. 

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

общо на 6 026,41 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор КП-06-КОСТ/5 от 18.06.2019 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички, определени от Фонд 

„Научни изследвания“, изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-КОСТ/5 от 18.06.2019 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-277 от 26.01.2022 

г. от регистриран одитор с № 0387 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор КП-06-КОСТ/5 от 18.06.2019 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 33 973,59 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 6 026,41 лв. 

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

размер общо на 6 026,41 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор КП-06-КОСТ/5 от 18.06.2019 г., като бъде подписан протокол за 

приключване при спазване на всички, определени от Фонд „Научни изследвания“, 

изисквания за извършването му. 
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1.3.9. Обсъждане на техническия отчет по договор ДПМНФ 01/15 от 15.08.2018 г. за 

провеждане на V Национален конгрес по имунология с чуждестранно участие, с 

ръководител проф. д-р М. Стоименова,  Национален център по заразни и паразитни 

болести. 

     Преведени средства: 7 786,04 лв.  

     Неизразходвани средства: 0 лв. 

     Място на провеждане: гр. Пловдив 

     Период на провеждане: 25.10. – 28.10.2018 г. 

     Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 157   

От чужбина 20 12,7 % 15 лектора + 5 

млади учени 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти/студенти  

35 22,2%  

Изнесени доклади 31 

пленарни, 

16 устни 

съобщения, 

45 

постерни 

  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаното становище ПНЕК приема техническия отчет по договор 

ДПМНФ 01/15 от 15.08.2018 г. 

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

общо на 0 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема техническия отчет по 

договор ДПМНФ 01/15 от 15.08.2018 г. 

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

размер общо на 0 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

 

1.3.10. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор КП-06-Русия/28 от 28.09.2019 г., на тема: 

„Механизми на про- и антиоксидантно действие на модулаторите на кислородния 

метаболизъм и оксидативния стрес и нови подходи в тяхното изследване“, с ръководител 

проф. д-р В. Кънчева, Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН. 
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Данни за проекта: 

      Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 94 % 

      Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

      Преведени средства: 40 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 10 043,98 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 29 956,02 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1 

      Брой млади учени в проекта: 2 

      Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 6 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 1 

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 8 

      Участия в научни форуми: 7 

Решение на ПНЕК: 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Русия/28 от 28.09.2019 г. на основание чл. 

82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3880 от 28.10.2021 г. 

от регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП-06-Русия/28 от 28.09.2019 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 29 956,02 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 10 043,98 лв. 

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

общо на 10 043,98 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор КП-06-Русия/28 от 28.09.2019 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички, определени от Фонд 

„Научни изследвания“, изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Русия/28 от 28.09.2019 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3880 от 

28.10.2021 г. от регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор КП-06-Русия/28 от 28.09.2019 г., да бъде приета, 

както следва: 

Признати разходи общо: 29 956,02 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 10 043,98 лв. 

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

размер общо на 10 043,98 лв. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 
 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 30/18.11.2022 

23 
 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор КП-06-Русия/28 от 28.09.2019 г., като бъде подписан протокол за 

приключване при спазване на всички, определени от Фонд „Научни изследвания“, 

изисквания за извършването му.  

 

1.3.11. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор КП-06-КОСТ/7 от 22.07.2019 г., КОСТ акция – CA 

18101 – SOURDOMICS, на тема: „Валоризация на селскостопански и мелнични 

отпадъци от зърнени култури“, с ръководител доц. д-р П. Петрова, Институт по 

микробиология – БАН.  

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 80 % (100 % според 

първия рецензент и 30% според втория) 

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 64,50 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 935,50 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0 

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 3 (без разделителни протоколи) 

Участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор КП-06-КОСТ/7 от 22.07.2019 г. на основание чл. 82 от ПФНИ, 

поради качествено изпълнение на задачите по РП1 и РП3 довели до публикуване на 

получените резултати в реномирани списания. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3820 от 22.10.2021 г. 

от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП-06-КОСТ/7 от 22.07.2019 г., да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо: 39 935,50 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 64,50 лв. 

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

общо на 64,50 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор КП-06-КОСТ/7 от 22.07.2019 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички, определени от Фонд 

„Научни изследвания“, изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 
 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 30/18.11.2022 

24 
 

Връща отчета на ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество до 

представяне от ръководителя на договора на писмо от координатора на КОСТ 

Акция CA18101 и разделителен протокол за публикациите, приложени към 

отчета, отразяващи финансиране и по друг проект. Допълнителните документи да 

бъдат представени в Двуседмичен срок от датата на вземане на решението на ИС.  

  

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ВНЕК по Конкурс за фундаментални научни 

изследвания – 2022 г. 

2.1. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4791 от 17.11.2022 г. на ВНЕК по Биологически науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Биологически науки (Приложение Н61/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област Биологически 

науки (Приложение Н61/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н61/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 2 549 500,00 лв., от които 1 409 500 лв. от бюджета за 

2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първи транш от първи етап на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение Н61/Г. 

 

2.2. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4134 от 15.11.2022 г. на ВНЕК по Математически науки 

и информатика относно класиране и предложение за финансиране на проектни 

предложения от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 

г.“  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Математически науки и информатика (Приложение Н62/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област Математически 

науки и информатика (Приложение Н62/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н62/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 
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финансиране на проектите е 1 255 114 лв., от които 505 654,40 лв. от бюджета за 

2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първи транш от първи етап на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение Н62/Г. 

 

2.3. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4189 от 17.11.2022 г. на ВНЕК по Медицински науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Медицински науки (Приложение Н63/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област Медицински 

науки (Приложение Н63/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н63/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 2 514 330,00 лв., от които 1 328 732,00 лв. от бюджета 

за 2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първи транш от първи етап на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение Н63/Г. 

 

2.4. ИС разгледа доклад с вх. № от ФНИ-4123 от 14.11.2022 г. на ВНЕК по Науки за Земята 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“.  

 

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Науки за Земята (Приложение Н64/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област Науки за 

Земята (Приложение Н64/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н64/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 1 423 027,36 лв., от които 719 010,94 лв. от бюджета 

за 2022 г.  
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4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първи транш от първи етап на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение Н64/Г. 

 

2.5. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4130 от 15.11.2022 г. на ВНЕК по Обществени науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Обществени науки (Приложение Н65/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област Обществени 

науки (Приложение Н65/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н65/В, посочени в приложението. Общата сума за финансиране на 

проектите е 2 375 385.47 лв., от които 1 186 067.23 лв. от бюджета за 2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първи транш от първи етап на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение Н65/Г. 

 

2.6. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4163 от 16.11.2022 г. на ВНЕК по Селскостопански 

науки относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от 

конкурс „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Селскостопански науки (Приложение Н66/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Селскостопански науки (Приложение Н66/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н66/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 2 379 834,40 лв., от които 1 249 995,36 лв. от бюджета 

за 2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първи транш от първи етап на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение Н66/Г. 
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2.7. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4154 от 16.11.2022 г. на ВНЕК по Технически науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Технически науки (Приложение Н67/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област Технически 

науки (Приложение Н67/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н67/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 3 899 480,00 лв., от които 2 189 792,00 лв. от бюджета 

за 2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първи транш от първи етап на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение Н67/Г. 

 

2.8. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4072 от 10.11.2022 г. на ВНЕК по Химически науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

6. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Химически науки (Приложение Н69/А). 

7. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“  в научната област Химически 

науки (Приложение Н69/Б). 

8. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н69/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 1 949 908 лв., от които 1 109 963,20 лв. от бюджета за 

2022 г.  

9. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първи транш от първи етап на проектите. 

10. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение Н69/Г. 

 

2.9. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4138 от 15.11.2022 г. на ВНЕК по Хуманитарни науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“.  
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Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Хуманитарни науки (Приложение Н70/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област Хуманитарни 

науки (Приложение Н70/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н70/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 2 068 896,36 лв., от които 985 088,54 лв. от бюджета 

за 2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първи транш от първи етап на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение Н70/Г. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади на ВНЕК по Конкурс за фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г. 

3.1. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4192 от 17.11.2022 г. на ВНЕК по Биологически науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти– 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Биологически науки (Приложение 

М61/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Биологически науки (Приложение 

М61/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М61/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 114 000 лв., от които 114 000 лв. от бюджета за 

2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение 

М61/Г. 
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3.2. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4135 от 15.11.2022 г. на ВНЕК по Математически науки 

и информатика относно класиране и предложение за финансиране на проектни 

предложения от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти – 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Математически науки и 

информатика (Приложение М62/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Математически науки и 

информатика (Приложение М62/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектното предложение, посочено в 

Приложение М62/В със сумата, посочена в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 40 000 лв., от които 40 000 лв. от бюджета за 2022 

г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение 

М62/Г. 

 

 

3.3. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4185 от 17.11.2022 г. на ВНЕК по Медицински науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“  в научната област Медицински науки (Приложение 

М63/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Медицински науки (Приложение 

М63/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М63/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 120 000 лв., от които 120 000 лв. от бюджета за 

2022 г.  
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4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение 

М63/Г. 

 

3.4. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4124 от 14.11.2022 г. на ВНЕК по Науки за Земята 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти– 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Науки за Земята (Приложение 

М64/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Науки за Земята (Приложение 

М64/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М64/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 30 000 лв., от които 30 000 лв. от бюджета за 2022 

г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

 

3.5. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4127 от 15.11.2022 г. на ВНЕК по Обществени науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти– 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“  в научната област Обществени науки (Приложение 

М65/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Обществени науки (Приложение 

М65/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М65/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 
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финансиране на проектите е 76 850 лв., от които 76 850 лв. от бюджета за 2022 

г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение 

М65/Г. 

 

3.6. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4162 от 16.11.2022 г. на ВНЕК по Селскостопански 

науки относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Селскостопански науки 

(Приложение М66/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Селскостопански науки 

(Приложение М66/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектното предложение, посочено в 

Приложение М66/В със сумата, посочена в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 80 000 лв., от които 80 000 лв. от бюджета за 2022 

г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение 

М66/Г. 

 

3.7. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4153 от 16.11.2022 г. на ВНЕК по Технически науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти– 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Технически науки (Приложение 

М67/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 
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постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Технически науки (Приложение 

М67/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектното предложение, посочено в 

Приложение М67/В със сумата, посочена в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 160 000 лв., от които 160 000 лв. от бюджета за 

2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение 

М67/Г. 

 

3.8. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4073 от 10.11.2022 г. на ВНЕК по Химически науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти– 2022 г.“.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Химически науки (Приложение 

М69/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Химически науки (Приложение 

М69/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектното предложение, посочено в 

Приложение М69/В със сумата, посочена в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 120 000 лв., от които 120 000 лв. от бюджета за 

2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение 

М69/Г. 

 

3.9  ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4137 от 15.11.2022 г. на ВНЕК по Хуманитарни науки 

относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти- 2022 г.“ 

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 
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постдокторанти – 2022 г.“  в научната област Хуманитарни науки (Приложение 

М70/А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Хуманитарни науки (Приложение 

М70/Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М70/В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 57 584,07 лв., от които 57 584,07 лв. от бюджета за 

2022 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение 

М70/Г. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклад с информация относно оценяването на проектни 

предложения по конкурс по ННП „Петър Берон и НИЕ“. 

4.1. ИС разгледа доклад с вх. № ФНИ-4184 от 17.11.2022 г. от проф. д-р Зара Черкезова 

Желева – външен експерт за организиране и провеждане на оценяването на проектните 

предложения по конкурса по ННП П. Берон и НИЕ – 2022 г. В съответствие с Насоките за 

конкурса Петър Берон и НИЕ 2022 г., проектните предложения, подадени по конкурса и 

допуснати за научна оценка по конкурс Петър Берон и НИЕ, бяха оценени от независими 

чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по МСК-ИФ 

(MSCAIF). Всички експерти са бивши или настоящи оценители на проекти по Marie 

Skłodowska-Curie actions (MSCA) в научните области, по които са подадените проектни 

предложения. През 2022 г. нямаме подадени Предложения Тип 1 – проекти, които са 

подадени по програма Хоризонт 2020 MSCA Individual Fellowships.  

Следвайки процедурите на Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) и насоките за конкурса, 

оценяването беше проведено дистанционно на един етап. 

Предложенията тип 2 са представени и оценени в рамките на конкурса. Според текста на 

програмата и Насоките за конкурс Петър Берон и НИЕ, в класацията участват проектни 

предложения, които са получили оценка от 70% от максималната оценка или по-висока. След 

обработване на консенсусните доклади са получени следните оценки, дадени в таблица, 

приложена към доклада. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема резултатите от оценяването и класирането на проектните предложения по 

конкурс за финансиране по ННП Петър Берон и НИЕ – 2022 г. 

2. Приема да се финансират проектни предложения, посочени по-долу. Възлага на 

управителя да сключи договор за финансиране с бенефициентите като двата транша 

за предвидената сума за финансиране на всеки от проектите да се изплатят 
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едновременно от бюджета за 2022 г. 

 

Проекти Тип 2 

 

Панел Обществени и хуманитарни науки: 

Проектно предложение с акроним: The Great Game 

Кандидат: д-р Надежда Василева 

Базова организация: Институт по балканистика с център по тракология - БАН 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

  

Панел Науки за живота: 

Проектно предложение с акроним: EpiFlowScen 

Кандидат: Д-р Емил Вътов 

Базова организация: Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология  

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

 

Панел Науки за живота: 

Проектно предложение с акроним: ChARomics 
Кандидат: Д-р Смита Кумар 

Базова организация: Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология  

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

 

Панел Науки за живота: 

Проектно предложение с акроним: AbioStressTolerance 
Кандидат: Доц. д-р Мохамад Кюреши 

Базова организация: Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология  

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

 

Панел Математика: 

Проектно предложение с акроним: CP-MACT 

Кандидат: д-р Константин Воробьов 

Базова организация: Институт по математика и информатика - БАН 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща сума за финансиране: 120 000 лв. 

 

 

По т. 5 от дневния ред – Доклад на ВНЕК по Процедура за финансова подкрепа на 

международни научни форуми в Република България и Програма COST към Фонд „Научни 

изследвания”. 
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5.1. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0017 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3865 от 27.10.2022 

Наименование на конференцията: Изкуствоведски четения 2023. Метаморфози – модули 

„Старо изкуство“ и „Ново изкуство“ 

Дати на провеждане:  
20.04.2023 - 22.04.2023 г. – модул „Старо изкуство“ 

27.04.2023 – 29.04.2023 г. – модул „Ново изкуство“ 

Място на провеждане: Институт за изследване на изкуствата – БАН  

Ръководител: доц. д-р М. Куюмджиева  

Базова организация: Институт за изследване на изкуствата – БАН  

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

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

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3865 от 27.10.2022 г. (BG-175467353-

2022-02-00017), с ръководител доц. д-р М. Куюмджиева. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение ФНИ-3865 от 27.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

00017), с ръководител доц. д-р М. Куюмджиева. 

 

5.2 Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0018 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3920 от 28.10.2022 

Наименование на конференцията: Международна научна конференция „Икономика на 

бъдещето“  

Дати на провеждане: 19.04.2023 – 21.04.2023 г.  

Място на провеждане: Висше училище по застраховане и финанси, София 

Ръководител: проф. дн Е. Евгениев   

Базова организация: Висше училище по застраховане и финанси, София  

Искана сума: 9 836 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9 836 лв. за провеждане в 

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3920 от 28.10.2022 г. (BG-175467353-

2022-02-00018), с ръководител проф. дн Е. Евгениев.  

 

Решение на ИС: 
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Приема да се осигури съфинансиране от 9 836 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение ФНИ-3920 от 28.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

00018), с ръководител проф. дн Е. Евгениев. 

 

5.3. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0020 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3926 от 28.10.2022 

Наименование на конференцията: Десета юбилейна Международна научна конференция 

на Природо-математически факултет – 2023 г.   

Дати на провеждане: 14.06.2023 – 18.06.2023 г.  

Място на провеждане:  Природо-математически факултет, Югозападен университет „Н. 

Рилски“ 

Ръководител: доц. д-р Е. Каращранова 

Базова организация: Югозападен университет „Н. Рилски“ 

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

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

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3926 от 28.10.2022 г. (BG-175467353-

2022-02-0020), с ръководител доц. д-р Е. Каращранова.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение ФНИ-3926 от 28.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

0020), с ръководител доц. д-р Е. Каращранова.  

 

5.4. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0021 
Проектно предложение: ФНИ-3931 от 31.10.2022 

Наименование на конференцията: Петдесет и втора Пролетна конференция на Съюз на 

математиците в България 

Дати на провеждане: 10.05.2023 – 14.05.2023 г.  

Място на провеждане: гр. Пловдив 

Ръководител: проф. дмн Б. Златанов  

Базова организация: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Искана сума: 6000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установиха следните 

несъответствия: 

1. Липсва структурирана програма, не са посочени пленарни, ключови и поканени лектори. 

2. Не са приложени списъци с участници във форума. 

3. Липсва финансова обосновка на исканото финансиране. 
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4. В представените документи има технически грешки и неточности, включително датите за 

провеждане конференцията. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията и не може да бъде финансирано от 

ФНИ в този вид. Проектът може да се разгледа отново след корекция на пропуските и 

подаване на ново проектно предложение. 

Несъответствия с процедурата: Има 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС проектно предложение с вх. № ФНИ-3931 от 31.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-0021), с ръководител проф. дмн Б. Златанов да не се финансира, поради 

липсващи документи съгласно Процедурата за административно съответствие. 

 

Решение на ИС: 

Възлага на  ВНЕК да изиска от ръководителя на проектно предложение с вх. № ФНИ-

3931 от 31.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0021), да представи в срок до една 

седмица от решението на ИС, липсващите документи съгласно Процедурата за 

административно съответствие. 

 

5.5. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0023 
Проектно предложение: ФНИ-3938 от 31.10.2022 

Наименование на конференцията: Научен форум „Интелектуална собственост и бизнес-

предизвикателства и решения“ 

Дати на провеждане: 26.04.2023 – 27.04.2023 г.  

Място на провеждане: Университет за национално и световно стопанство 

Ръководител: проф. д-р М. Маркова 

Базова организация: Университет за национално и световно стопанство 

Искана сума: 6 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установиха следните 

несъответствия: 

1. Не е представена структурирана програма с ясно обособени научни сесии - указани са само 

общи панели. Не са указани заглавията на пленарните, ключовите и поканените доклади.  

2. Заявеният брой участници във форума е само 17 души, т.е. 3 пъти по-малък от необходимия 

минимум от поне 50 души. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията и не може да бъде финансирано от 

ФНИ в този вид. Проектът може да се разгледа отново след корекция на пропуските и 

подаване на ново проектно предложение. 

Несъответствия с процедурата: Има 

       Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС проектно предложение с вх. № ФНИ-3938 от 31.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-0023), с ръководител проф. д-р М. Маркова да не се финансира, поради 

липсващи документи и заявен брой участници под допустимия съгласно Процедурата за 

административно съответствие. 
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Решение на ИС: 

Възлага на  ВНЕК да изиска от ръководителя на проектно предложение с вх. № ФНИ-

3938 от 31.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0023), при условие, че може да обезпечи 

необходимия минимален брой участници, да представи в срок до една седмица от 

решението на ИС, липсващите документи съгласно Процедурата за административно 

съответствие. 

 

5.6. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0025 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3945 от 31.10.2022 

Наименование на конференцията: Международна научна конференция „Иновативно 

STEM образование (STEMedu 2023)“ 

Дати на провеждане: 03.04.2023 – 06.04.2023 г.  

Място на провеждане: гр. Велико Търново 

Ръководител: проф. д-р Г. Богданова 

Базова организация: Институт по математика и информатика – БАН  

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

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

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3945 от 31.10.2022 г. (BG-175467353-

2022-02-0025), с ръководител проф. д-р Г. Богданова.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение ФНИ-3945 от 31.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

0025), с ръководител проф. д-р Г. Богданова.  

 

5.7. Беше установено, че в Оценителния лист на системата СУНИ липсва изискване за 

представяне на доказателства, потвърждаващи участието на поканените лектори в 

организирания научен форум. Такъв критерий съществува под № 4 в Критериите за оценка 

на проектните предложения по Процедурата на ФНИ за подкрепа на международни научни 

форуми, провеждани в Република България (одобрената с протокол 16 на ИС от 27.05.2022 

г.).  

Аналогично, комисията установи, че в Оценителния лист на системата СУНИ липсва още 

изискването за представяне на темите на поканените пленарни или ключови доклади. Такова 

изискване съществува под № 4 в Критериите за оценка на проектните предложения. 

 

Решение на ВНЕК: 

1. Да бъде добавен още един Критерий в Оценителния лист в системата СУНИ, 

дефиниран както следва: „Представени ли са автобиографии (по образец) на докладчиците и 

писма за съгласие, за участие във форума от страна на докладчиците на пленарни, ключови 
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и поканени доклади?“ Мястото на този критерий да бъде след настоящия 3-ти и преди 

настоящия 4-ти критерии.  

ВНЕК счита, че по този начин оценителния лист на проектите ще съответства напълно с 

изискванията според настоящата Процедура. В момента тези изисквания съществуват под т. 

8 на необходимите документи за кандидатстване (раздел III от Процедурата за 

кандидатстване), както и в раздел V (Критерии за оценка на проектно предложения, т.4), но 

отсъстват от Оценителния лист в системата СУНИ. 

2. Към съществуващия текст в критерий 3 от Оценителния лист да се добави още:  

„имена на поканените лектори, както и заглавията на лекциите, които ще бъдат 

представени“. 

Така, че в крайна сметка ще имаме следния критерий:  

„Представена ли е структурирана програма на форума с ясно обособени научни сесии, 

имена на поканените лектори, както и заглавията на лекциите, които ще бъдат 

представени“? 

 

Решение на ИС: 

1. Приема предложението на ВНЕК да бъде добавен още един критерий в Оценителния 

лист в системата СУНИ, дефиниран както следва: „Представени ли са автобиографии 

(по образец) на докладчиците и писма за съгласие, за участие във форума от страна 

на докладчиците на пленарни, ключови и поканени доклади?“ Мястото на този 

критерий да бъде след настоящия 3-ти и преди настоящия 4-ти критерий.  

2. Приема към съществуващия текст в критерий 3 от Оценителния лист да се добави 

още:  „имена на поканените лектори, както и заглавията на лекциите, които ще бъдат 

представени“, така, че критерий 3 да изглежда по следния начин: „Представена ли е 

структурирана програма на форума с ясно обособени научни сесии, имена на 

поканените лектори, както и заглавията на лекциите, които ще бъдат представени“? 

 

 

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

6.1. Доклад с вх. № ФНИ-4121 от 14.11.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ, относно избор на нова ВНЕК по Процедура за финансова подкрепа на 

международни научни форуми в Република България и Програма COST, във връзка с 

решение на ИС с протокол № 27 от 14.10.2022 г. 

 

Решение на ИС: 

Определя следния състав на Временната научно-експертна комисия по Процедура 

за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България 

и Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на 

български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за 

сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST:  

 

1. проф. д-р Росица Николова - Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 
 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 30/18.11.2022 

40 
 

2. доц. д-р Светла Бонева-Боянова - Университет за национално и световно 

стопанство; 

3. проф. д.с.н. Цветан Давидков - Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“;  

4. доц. д-р Димитър Пешев - Химикотехнологичен и металургичен 

университет; 

5. доц. д-р Мариана Петрова - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

Резерви: 

1. проф. д-р Елена Георгиева - Институт по физиология на растенията и 

генетика - БАН - пенсионер; 

2. проф. д.м.н. Стефан Полов - Институт по биология и имунология на 

размножаването - БАМ. 

Секретар: Марина Савова. 

 

6.2. Доклад с вх. № ФНИ-4076 от 10.11.2022 г. от Милена Филипова – ст. експерт във ФНИ 

относно допусната техническа грешка в доклад на ПНЕК по Обществени науки и Протокол 

на ИС № 26 от 30.09.2022 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се коригира допуснатата техническа грешка в Протокол на ИС № 26 от 

30.09.2022 г., т. 3 и т. 5 в решението на ИС, стр. 62., като текста в решението да се чете: 

 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н45/6 от 30.11.2020 г. в 

размер на 84 757.50 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 

22 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.  

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 97 857.86 лв., от които 25 022 лв. 

за ДМА. 

 

6.3. Доклад с вх. № ФНИ-4188 от 17.11.2022 г. от Любомира Христова – гл. експерт във ФНИ 

относно допусната техническа грешка в доклад на ПНЕК по Двустранно сътрудничество и 

Протокол на ИС № 27 от 14.10.2022 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се коригира допуснатата техническа грешка в Протокол на ИС № 27 от 

14.10.2022 г., т. 1.9.1. от Протокола, която касае доклад с вх. № ФНИ-2561 от 

13.06.2022 г., като текста в решението да се чете: 

 

Приема да бъдат прехвърлени общо 9320 лв. от перо „Материали, химикали и 

консумативи“ в перо „Апаратура и специфично оборудване“, които представляват 

24,79 % от преките допустими разходи (37 600 лв.) на договор КП-06-КОСТ/11 от 

08.10.2020 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 
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По т.7 от дневния ред – Разни. 

7.1. Писмо с вх. № ФНИ-4101 от 11.11.2022 г. от д-р Милена Дамянова – Директор на 

дирекция „Наука“ на МОН относно актуализирана годишна оперативна програма на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

7.2. Доклад с вх. № ФНИ-4183 от 17.11.2022 г. от Роза Кондова – гл. експерт във Фонд 

„Научни изследвания“ относно предприемане на действия относно оптимизация на  

мрежовата свързаност на Фонд „Научни изследвания". 

 

Решение на ИС: 

Приема приложената оферта от Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД за извършване на  

първоначален IT одит на мрежовата инфраструктура, изграждане на актуален списък 

с устройства от комуникационната и мрежова инфраструктура, изграждане на 

архитектура на комуникационната и мрежова свързаност, както за извършване на 

подобрения в комуникационната и кабелна инфраструктура в сградата на ФНИ. 

 

 

Секретар:……………….     Председател: …………………… 

         

 (Милена Александрова)     (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. д-р Вилма Стоянова:…………………………. 

 

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

 

3. Акад. дмн Веселин Дренски:……………………… 

 

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

 

5. Проф. д-р Олимпия Роева:……………………………….. 

 

6. Проф. д-р Пламен Петков:…………………………………. 

 

7. Доц. д-р Божин Божинов:………………………………… 

 

8. Проф. д-р Стефан Сивков:…………………………………. 

 

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


