
 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 38/09.11.2018 г.                                                                                        1 
 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 38/09.11.2018 г. 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 09.11.2018 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

На заседанието на ИС 

 

Присъстват: 

 

Членове на ИС 

1. проф. дмн Николай Лазаров - Председател 

2. чл.-кор. проф. дфн Екатерина Бъчварова - Зам.-председател 

3. проф. дсн Стефан Денев 

4. проф. д-р Диана Копева 

5. проф. дмн Виржиния Кирякова 

6. доц. Вилма Стоянова 

7. проф. дфн Иван Узунов 

8. проф. дмн Явор Енчев 

 

проф. дхн Георги Вайсилов – Управител 

адв. Иванка Андреева 

 

секретар: 

д-р Боряна Хаджиева 

 

Отсъстват: 

проф. дфн Диана Иванова  

проф. дтн Светослав Николов 

г-н Димитър Андреев  

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 8 (осем) души с право на глас. 

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

1. Обсъждане изпълнението на ГОП за 2018 г. 

2. Доклади на ПНЕК. 

3. Обявяване на конкурси за двустранно научно и технологично сътрудничество. 

4. Информация от управителя на ФНИ за изпълнения на решения на ИС и текущи 

въпроси. 

5. Разни. 
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По т. 1 от дневния ред –  Обсъждане изпълнението на ГОП за 2018 г. 

1.1. Проф. Вайсилов представи справка за състоянието на средствата в ГОП за 2018 

г. с предвидените разходи до момента по съответните пера. 

 

Решение на ИС: 

Приема представената справка за състоянието на средствата в ГОП за 2018 г. 

с предвидените разходи до момента, която да послужи за основа за 

предстояща актуализация на ГОП на ФНИ за 2018 г. 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ПНЕК. 

2.1. Доклад с Вх. № 94ММ/80 от 08.11.2018 г. от проф. Максим Стаменов – 

председател на ПНЕК по хуманитарни науки, относно междинни и 

окончателни отчети и доклади от ръководители: 

 

I. Обсъждане и оценяване на отчети по договори: 

2.1.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН 09/17 от 2016 г., с ръководител чл.-кор. Мила Сантова, на тема: 

„Опазване на културното наследство – анализи, документи, практики“, базова 

организация ИЕФЕМ-БАН. 

Първоначална обща сума – 109 996 лв. 

Преведени за I етап – 54 998 лв. (16.12.2016 – 16.06.2018 г.) 

Оценка за I етап – „много добра“  

Неизразходвани средства – 209,77 лв. 

Признати разходи – 54 788,23 лв. 

Преразход – 0. 

Предвидена сума за следващ етап – 54 998 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма е 

диференцирана и изпълнена в рамките на 8 работни пакета.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: 

Постигнатите научни резултати са отразени чрез: 

 Статии, приети за печат в други реферирани издания – 3 бр. 

 Статии, приети за печат в други издания – 9. 

 Ръкописи на статии, изпратени за приемане за печат – 1 в списание с импакт 

фактор; 1 в други издания. 

 Участия в научни форуми – 14. Доклади, изнесени на национални 

конференции – 2.  

3. Фактически констатации в одитния доклад:  

Ние констатирахме, че действително направените разходи, които са отчетени в 

първия етап на договор №ДН09/17 от 16.12.2016 г. в размер на 54788,23 лв. са 

достоверни, надеждни, точни и допустими. 

Основавайки се на договорените процедури, които извършихме, ние не установихме 

недопустими разходи. 

При проверката не са констатирани неправилно отчетени разходи, всички са 

документално обосновани и отчетени в счетоводството на Бенефициента.  

4. Заключение: 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 38/09.11.2018 г.                                                                                        3 
 

ПНЕК по хуманитарни науки обстойно обсъди представения отчет и рецензии и 

единодушно гласува „много добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „много 

добра“ на научната част по договор ДН09/17 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 9400/78 от 16 юли 2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 54 788,23 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН09/17 от 2016 г., в 

размер на 54 998 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 209,77 лв., да бъде 

прехвърлена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК, ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН09/17 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с Вх. № 9400/78 от 16 юли 2018 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 54  788,23 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН09/17 от 2016 г. в 

размер на 54 998 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 209,77 лв., да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

2.1.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН 10/12 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Маргарет Димитрова, на 

тема: „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към 

историческата лингвистика и антропологията на облеклото)“, базова организация 

СУ „Св. Климент Охридски“; партньорска организация  ИЕФЕМ-БАН. 

Първоначална обща сума – 111796 лв. 

Преведени за I етап – 55898 лв. 

Оценка за I етап – „много добра“ 

Неизразходвани средства – 158,58 лв. 

Признати разходи – 55737,42 лв. 

Преразход – няма. 

Предвидена сума за следващ етап – 55898 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма е 

диференцирана и изпълнена в рамките на 7 работни пакета.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: По линията на популяризация в обществото те са: 

Представяния пред научни организации в страната и в чужбина – 7 плюс няколко 

представяния пред музейни работници. Популяризиране на резултатите на проекта 

пред обществото: – 7. Постигнатите научни резултати са отразени чрез: 
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 Публикувани статии в реферирани български списания от списъка на 

НАЦИД – 4 бр. 

 Студия в рефериран български Годишник от списъка на НАЦИД – 1. 

 Статия в реферирано списание в чужбина – 1. 

 Статия в рецензиран научен сборник, публикуван от академично издателство 

– 1. 

 Доклади, изнесени на международни конференции – 4. Доклади, изнесени на 

национални конференции – 2.  

3. Фактически констатации в одитния доклад:  

Ние констатирахме, че действително направените разходи, които са отчетени в 

първия етап на договор №ДН10/12 от 16.12.2016 г. в размер на 55 737,42 лв. са 

достоверни, надеждни, точни и допустими. 

Основавайки се на договорените процедури, които извършихме, ние не установихме 

недопустими разходи. 

При проверката не са констатирани неправилно отчетени разходи, всички са 

документално обосновани и отчетени в счетоводството на Бенефициента.  

4. Заключение: 
ПНЕК по хуманитарни науки обстойно обсъди представения отчет и рецензии и 

единодушно гласува „много добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „много 

добра“ на научната част по договор ДН10/12 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 9400/74 от 16 юли 2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 55 737,42 лв.; непризнати разходи няма. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор  ДН10/12 от 2016 г., в 

размер на 55 898 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 158,58 лв., да бъде 

прехвърлена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК, ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН10/12 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с Вх. № 9400/74 от 16 юли 2018 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 55 737,42 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН10/12 от 2016 г. в 

размер на 55 898 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 158,58 лв., да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

 

2.1.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН 10/5 от 15.12.2016 г., с ръководител доц. д-р Руска Станчева, на тема: 

„Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към българския  
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книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“, базова организация 

Институт за български език при БАН. 

Първоначална обща сума – 120000 лв. 

Преведени за I етап – 60000 лв. 

Оценка за I етап – „много добра“ 

Неизразходвани средства – 23,06 лв. 

Признати разходи – 59976,94 лв. 

Преразход – няма 

Предвидена сума за следващ етап – 60 000 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма е 

диференцирана и изпълнена в рамките на пет работни пакета.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Постигнатите научни резултати спрямо заложените в проекта 

цели и дейности за първия етап са 100% и са отразени чрез: 

 Публикации в реферирано и индексирано списание – 2 броя. 

 Статии под печат – 2 броя. 

 Медийни изяви и пресконференции – 9 бр. 

 Изнесени доклади на научни конференции –1 бр. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  

Отчетените разходи за текущия период отговарят на условията за допустимост, 

придружени са със съответните първични документи и са заложени в бюджета по 

проекта. От извършения аналитичен преглед на отчетените разходи, основанията по 

първични документи и конкретните пера от бюджета не се установиха различия и 

превишения на перата и сумите, заложени в бюджета по договора. След проверка на 

финансовия отчет за дейността на Бенефициента по проекта, както и на 

необходимата придружаваща документация и счетоводни данни, потвърждавам, 

базирайки се на извършените одиторски процедури и 100% проверка на 

декларираните разходи: сумата на общите допустими разходи в размер на 59 976,94 

лева, декларирана във финансовия отчет Приложение 1, е съвместима със следните 

кумулативни условия: Финансовият отчет е пълен и точен. Таблицата на бюджета с 

посочените разходи съответства на тази по договора. Разходите за отчетния период 

съответстват на описа на разходно-оправдателните документи. Общите отчетени 

разходи по бюджетни пера не превишават сумите по договора за всяко перо, 

съответно раздел. В случай на невъзстановим ДДС са спазени изискванията на 

договора, приложенията към него и съответната нормативна база.”  

4. Заключение:  
ПНЕК по хуманитарни науки обстойно обсъди представения отчет и рецензии и 

единодушно гласува „много добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „много 

добра“ на научната част по договор ДН 10/5 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с доклад  с входящ № 94ДД/1 от 11.01.2018 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 59 976,94 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 10/5 от 15.12.2016 г., в 

размер на 60 000 лв.  
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4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 23,06 лв., да бъде прехвърлена 

към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК, ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН10/5 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с доклад  с входящ № 94ДД/1 от 11.01.2018 г., че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 59  976,94 

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

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН10/5 от 2016 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 23,06 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

2.1.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН 10/14 от 17.12.2016 г., с ръководител проф. д-р Веселин Янчев, на 

тема: Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско  

към национално държавно управление, базова организация СУ „Св. Климент 

Охридски”. 

Първоначална обща сума – 119604 лв. 

Преведени за I етап –  59802 лв. 

Оценка за I етап – „много добра“ 

Неизразходвани средства – 701,33  лв. 

Признати разходи – 59100,67 лв. 

Преразход – няма 

Предвидена сума за следващ етап – 59 802 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма е 

изпълнена. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: постигнатите научни резултати са отразени чрез: 

 Статия, отпечатана в сборник – 1 бр. 

 Статии под печат в реферирани и индексирани издания – 2 бр. 

 Участие с доклад на научна конференция – 1 бр. 

 Публична лекция – 1 бр. 

3. Фактически констатации в одитния доклад: След проверка на финансовите 

отчети на Бенефициента, както и на необходимата придружаваща документация и 

счетоводни данни, получих разумна увереност, че базирайки се на одита сумата от 

общите допустими разходи в размер на 59 100,67 лв., декларирана във финансовия 

отчет за първи етап за периода от 17.12.2016 до 1.12.2017 г. Коефициентът на 

покритие от проверката е 100%. Въз основа на договорените процедури, които 

изпълних, установих, че общата сума на икономиите от действително извършените 

разходи, т.е. неусвоените суми спрямо бюджетните такива, е в размер на 701,33 лв.”  

4. Заключение: 

ПНЕК по хуманитарни науки обстойно обсъди представения отчет и рецензии и 

единодушно гласува „много добра“ оценка. 
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Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „много 

добра“ на научната част по договор ДН 10/14 от 17.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с доклад с Вх. № 94ВВ/3 от 16.01.2018 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 59 100,67 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 10/14 от 17.12.2016 г., 

в размер на 59 802 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 701,33 лв., да бъде 

прехвърлена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК, ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН10/14 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с доклад с Вх. № 94ВВ/3 от 16.01.2018 г., че разходите 

по договора са признати и законосъобразни в размер на 59  100,67 лв. и сума 

на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН10/14 от 2016 г. в 

размер на 59 802 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 701,33 лв., да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

2.1.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН 10/2 от 14.12.2016 г., с ръководител доц. д-р Стоян Йорданов Попов, на 

тема: „Българските земи във военните конфликти между цивилизациите на Изтока и 

Запада“, базова организация ПУ „Паисий Хилендарски". 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

Оценка за I етап – „добра“ 

Неизразходвани средства – 6034,67 лв. 

Признати разходи – 53 965,33 лв. 

Преразход – няма 

Предвидена сума за следващ етап – 60000 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма през 

първия период е изпълнена в рамките на четири работни пакета.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: постигнатите научни резултати са отразени чрез: 

 5 доклада на две международни научни конференции  

 3 статии в наши списания  

 1 семинар с ученици от Карлово 

 1 пътуващ семинар със студенти от Пловдивския университет в 

старите столици Плиска, Преслав и Търново 

 Публична изява в рамките на „Нощта на музеите“ на 

територията на град Пловдив. 
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3. Фактически констатации в одитния доклад: В одитния доклад се констатира 

следното: 

„Общата изразходвана сума, която е предмет на верификация (констативно 

потвърждение) възлиза на 53 965,33 лв. Коефициентът на покритие от проверката 

ми на разходите е 100%. Този коефициент представлява общата изразходвана сума, 

констативно верифицирана сума, декларирана от Бенефициента във финансовия 

отчет за първия етап по Проекта.“ В заключение се посочва, че на база 

констатациите от проверката на договорените процедури не са установени 

недопустими разходи и се дава положителна оценка за изпълнението на  бюджета на 

проекта за първия етап. 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК определя оценка 

добър (със забележки) за изпълнението на първия етап от договор ДН 10/2 от 

14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово 

становище от регистриран одитор с доклад с вх. № 94ММ/33 от 12.07.2018 г., че 

разходите по договора са признати за законосъобразни в размер на 53 965,33 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране за втори етап на договор ДН 10/2 от 

14.12.2016 г., в размер на 60 000 лв.   

4. Сумата на неизразходваните през първия етап средства в размер на 6034,67 

лв. да бъде прехвърлена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС на ФНИ приема 

оценка „Задоволителен“ на научната част по договор ДН 10/2 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово 

становище от регистриран одитор с доклад с вх. № 94ММ/33 от 12.07.2018 г., 

че разходите по договора са признати за законосъобразни в размер на 

53965,33 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Възлага да бъде подписано допълнително споразумение за финансиране на 

втори етап на договор ДН 10/2 от 14.12.2016 г., в размер на 42 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните през първия етап средства в размер на 6034,67 

лв. да бъде прехвърлена към втория етап на договора.  

5. Изисква от ръководителя да спазва закона за авторските права. 

 

 

2.1.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН 10/3 от 14.12.2016 г., с ръководител проф. д-р Светла Коева, на тема: 

„Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации“, базова организация 

Институт за български език при БАН. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

Оценка за I етап – „много добра“ 

Неизразходвани средства – 6391,04 лв. 

Признати разходи – 53 608,96 лв. 

Преразход – няма 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 38/09.11.2018 г.                                                                                        9 
 

Предвидена сума за следващ етап – 60000 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  
Работната програма е диференцирана и изпълнена в рамките на пет работни пакета.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Изнесени са публични лекции от български и чуждестранни 

изследователи. Организирана е специализирана научна сесия на конференцията 

Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB). Проведени са и пет научни семинара. 

Резултатите от работата по първия етап са представени на четири международни 

научни конференции. 

Постигнатите научни резултати са отразени чрез: 

 Публикации в реферирани и рецензирани издания – 6 бр. 

 Рецензирани студии – 3 бр. 

 Публикувани статии в български списания – 1 бр. 

 Изнесени доклади на международни научни конференции, включени в база 

данни Scopus – 2 бр. и на форуми у нас – 2 бр. 

3. Финансов одит:  
Оценката за финансово изпълнение на етапа, както и за закупените материални 

активи е без забележки и е положителна. В одитния доклад четем: 

„След преглеждане на разходите по параграфи във финансовия отчет 

удостоверяваме, че бюджетът във финансовия отчет съответства на бюджета по 

Договора за безвъзмездна финансова помощ и че изложените разходи са 

предвидени в бюджета на Договора. Общата сума, заявена за плащане, не 

надвишава максималната такава от Договора в размер на 60 000 лв. за първи етап, 

от които 6391,04 лв. са неизразходвани средства, подлежащи на прехвърляне към 

втория етап. Всички извършени разходи 53 608,96 лв., в  това число 50 101,83 лв. 

преки и 3507,13 лв. непреки разходи, са допустими. Непреките разходи са правилно 

изчислени като 7% от стойността на преките разходи. Документите по проекта са 

проверени на 100%.” Оценката за финансовото изпълнение на бюджета по проекта е 

положителна. 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите , ПНЕК определя оценка „много 

добра“ за изпълнението на първия етап от договор ДН 10/3 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото становище от регистриран 

одитор с доклад  с входящ № 26/26 от 12.07.2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53 608,96 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор  ДН 10/3 от 14.12.2016 г., в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6391,04 лв., да бъде 

прехвърлена към втория етап на договора. 

  

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК, ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН10/3 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото становище от 

регистриран одитор с доклад  с входящ № 26/26 от 12.07.2018 г., че разходите 
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по договора са признати и законосъобразни в размер на 53 608,96 лв. и сума 

на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН10/3 от 2016 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6391,04 лв., да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

 

2.1.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН 10/1 от 13. 12. 2016 г., с ръководител гл. ас. д-р Яна Янчева, на тема: 

„Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно 

пресичане“, базова организация Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей, БАН  

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

Оценка за I етап – „Много добра“ 

Неизразходвани средства – 7312, 80 лв. 

Признати разходи – 52687, 20 лв. 

Преразход – няма. 

Предвидена сума за следващ етап – 60000 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  

Работната програма е диференцирана и изпълнена в рамките на пет работни пакета.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Научни публикации: 2 статии, приети за печат в реферирани 

списания, преминали през анонимно рецензиране; 3 статии, предадени в 

реферирани списания в процес на рецензиране; 4 приети заявки за статии в 

рецензирани и реферирани издания, от които едното е с импакт фактор. 

Участие в научни конференции: отчетени са 3 доклада и един постер на научни 

конференции; 2 приети заявки за научни форуми през 2018 г. 

3. Фактически констатации в одитния доклад: 

Одиторът констатира, че всички направени разходи са „достоверни, надеждни, 

точни и допустими“. Не са направени недопустими разходи. Всички разходи са 

документално обосновани и отчетени в счетоводствата на двата партньорски 

института.  

Забележка. Констатирахме фактологична грешка в одитния доклад. На стр. 6 

сборът от изразходваните средства от двете партньорски организации не може да 

излезе 52 687,20 лв., както би трябвало да бъде, тъй като вместо реално 

изразходената от ИБЕИ сума от 31 343,49 е вписана сумата 32 632,34, която 

всъщност представлява получените за първия етап от същия институт пари. Все пак 

окончателните изчисления на одитора са точни и адекватни.  

4. Заключение: 
ПНЕК по хуманитарни науки обстойно обсъди представения отчет и двете рецензии 

и единодушно гласува „много добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените от рецензентите оценки , ПНЕК приема оценка „много 

добра“ на научната част по договор ДН 10/1 от 13. 12. 2016 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 94 ФФ/53 от 10. 07. 2018 г., според което разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 52 687,20 лв., като след първия 

етап е останала неизразходвана сума в размер на 7312, 80 лв.  

3. ПНЕК предлага да се финансира вторият етап на договор ДН 10/1 от 13. 12. 2016 

г. в размер на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните от първия етап средства в размер на 7312, 80 лв. да 

бъде прехвърлена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1.Отлага вземането на решение и възлага на ПНЕК да изиска нов доклад от  

одитора, в който да бъде посочена коректната сума.  

2. Изисква от ръководителя да  представи  работна програма, в която да бъде 

посочено по-подробно популяризирането на научната продукция. 

 

 

2.1.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН 10/6 от 15.12. 2016 г., с ръководител проф. дфн Милена Божикова, на 

тема: „Съвременна музикална композиция, теория и философия“, базова 

организация Институт за изследване на изкуствата (ИИЗ) 

Първоначална обща сума – 119997,56 лв. 

Преведени за I етап – 59998,78 лв. 

Оценка за I етап – „Добра“ 

Неизразходвани средства – 14471, 31 лв. 

Признати разходи – 45527, 77 лв. 

Преразход – няма  

Предвидена сума за следващ етап – 59998,78 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  работната програма е 

изпълнена, но според отчетните документи не личи на колко пакета е 

диференцирана работната програма.   

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ:  Постигнатите научни резултати са отразени в:  

- подготвени материали за отпечатване на сборник „Съвременно музикално  

мислене, т. 1“ (4 студии от членовете на екипа) 

- подготвен е сборник с преводни статии от известни чуждестранни музиковеди   

- 1 публикация в сборник, издаден от Cambridge Scholars Publishing и 1 под печат 

(„във Виена“) 

- 1 от участниците в екипа работи върху монография за Георги Арнаудов  

- Публикувана е статия от проф. Божикова в сп. Артизанин  

- Един от членовете на екипа е изработил методологически модел за съгласуване на 

исторически, културологични, богословски и философски подходи към музикалния 

текст 

Научни конференции: Отчетено е 1 участие в Международна конференция „във 

Виена“; 3 участия в национални научни форуми, както и в „Изкуствоведски 

четения“ 2017 и 2018. Извършена е подготвителна работа за провеждане на 

международна конференция през втория етап. 
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3. Фактически констатации в одитния доклад: 

Одитният доклад констатира, че всички разходи са документирани и коректно 

описани, няма преразход на допустимите разходи (направено е едно допустимо 

вътрешно преразпределение на средства по различни пера), останала е 

неизразходвана от първия етап сума в размер на 14  471 лв. 

4. Заключение:  
ПНЕК по хуманитарни науки обстойно обсъди представения отчет и рецензиите по 

него, след което с гласуване  прие „добра“ оценка. Резултатите от проведеното 

гласуване са: разделено мнение: 2 – „добър“, 1 „мн. добър“, 1 – „въздържал се“ от 

гласували 4-има членове на ПНЕК. 

Забележки: 

1. В научния отчет липсва диференциация на извършената работа по работни 

пакети. 

2. В реализацията на проекта липсва съществена дейност по популяризиране на 

резултатите в други научни институции. 

3. Препоръчваме мобилната активност в чужбина да обхване по-равномерно всички 

участници в екипа. 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените от рецензентите оценки, но и в резултат на своите 

собствени наблюдения, след дълга дискусия ПНЕК предлага оценка „добра“ на 

научната част по договор ДН 10/6 от 15. 12. 2016 г. с разделено мнение: 2 – 

„добър“, 1 „мн. добър“, 1 – „въздържал се“ от гласували 4-има членове на ПНЕК. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 94ФФ/66 от 13. 07. 2018 г., според което разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 45 527,77 лв., а непризнати 

разходи няма. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 10/6 от 15. 12. 2016 г. 

в размер на 59 998,78 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 14 471,31 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1. Връща решението на ПНЕК по тази точка, като изисква при вземане на 

решение да бъде спазен кворумът, посочен в Правилника на ФНИ. 

2. Изисква от ръководителя на договор ДН 10/6 от 2016 г. да представи 

обосновка за неизразходваните средства в размер на 14 471,31 лв. и списък с 

публикациите според изискванията, посочени в чл. 82 от Правилника на ФНИ. 

 

II. Разглеждане на доклади от ръководители:  

2.1.9. Доклад с вх.№100101/140 от 10/09/2018 г. от  гл. ас. д-р Надежда Стоянова, 

ръководител на договор ДМ 10/1 от  2016 г., на тема: „Литература и техника. 

Изобретяване на модерността в българската литература“, Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

Относно: Уведомление за използването на сума, предвидена за авторски права, за 

закупуването на научна литература, външен диск и др. консумативи. 
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Обосновка: Сумата от 700 лв., предвидена за авторски права (включена в проекта в т. 5 

Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи), ще бъде употребена за 

закупуването на научна литература, външен диск, флаш памет и др. консумативи, 

необходими за изпълнението на проекта, т.е. като остава в същото перо и се използва за 

закупуване на още консумативи, които вече са били обявени като необходими в 

документацията. Решението е взето след съгласуване с счетоводителя на Фонд „ Научни 

изследвания“. 

Решение на ПНЕК: Комисията приема уведомлението за сведение. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение доклада.  

 

2.1.10. Доклад с вх.№100101/213 от 24/10/2018 г. от гл. ас. д-р Надежда Стоянова, 

ръководител на договор ДМ 10/1 от 2016 г., на  тема: „Литература и техника. 

Изобретяване на модерността в българската литература“, Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

Относно: Уведомление за разпределение на хонорар на член от научния колектив, 

Андрей Ташев. 

Обосновка: През декември 2017 г. Андрей Христов Ташев, по свое желание напуска  

научния колектив. Това решение е одобрено от Ректора на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ (базова организация по проекта) и одобрено от Изпълнителния 

съвет на Фонд „Научни изследвания“ с Протокол 16/09.02.2018 с изричното изискване 

да му бъде изплатен хонорар за извършените дейности. Андрей Ташев е бил молен 

многократно от ръководителя на проекта и от останалите членове на екипа през м. юни и 

декември 2017 г. да съдейства, за да му бъде изплатен хонорар (за това има писмени 

свидетелства). Той отказа категорично и в писмен вид. След съгласуване на въпроса с 

главния счетоводител на ФНИ и Правен отдел на СУ ръководителят подава доклад към 

Ректора на СУ с молба предвидената сума за Андрей Ташев да бъде разпределена за 

хонорарите на останалите четирима от екипа на проекта. С нея ще бъдат заплатени 

многобройните дейности, извършени от тях през втората година на проект. 

Ръководителят на проекта уведомява, че молбата е одобрена от Ректора на 

Софийския университет и сумата от 700 лв., предвидена за Андрей Ташев, ще бъде 

разпределена между останалите четирима участници по проекта. 

Решение на ПНЕК: Комисията приема уведомлението за сведение. 

 

Решение на ИС: 

Напомня на ръководителя, че по въпроса е взето решение на ИС на ФНИ с 

Протокол 16/09.02.2018 г. 

 

 

2.2. Доклад с Вх. № 94ПП/50 от 07.11.2018 г. от проф. Пламен Петков – 

председател на ПНЕК по физически науки и науки за земята относно 

междинни и окончателни отчети и доклади от ръководители:  

 

I. Обсъждане и оценяване на отчети по договори: 
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2.2.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор ДН08/17 от 2016 г. на тема: „Изследване на спектъра и 

взаимодействията на атоми и молекули с цел определяне на фундаментални 

характеристики и закономерности на материята“ с ръководител професор дфн Димитър 

Бакалов, Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН.  

Първоначална обща сума  -  98 000 лв. 

 Преведени за І етап – 49 000 лв. 

Оценка за І етап –  Мн. добър 

 Средства за ІІ етап – 49 000 лв. 

  Неизразходвани средства –  13 789,74 лв. 

Непризнати разходи – 0 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  Работната програма за първия 

етап включва 6 работни пакета, които са изпълнени.   

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ, като се посочва процентът на постигнатите резултати за 

отчитания период спрямо планираните в проектното предложение: Резултатите от 

проекта са публикувани в 11 статии, 6 от които са в престижни международни списания 

с импакт фактор и 2 статии в списания с импакт ранг и такива в свободно достъпното 

електронно издание arxiv.org. Те са докладвани на 12 международни научни прояви. Във 

всички тези материали се упоменава, че резултатите са постигнати благодарение на 

финансиране от ФНИ. 

Въз основа на фактите, изложени в отчета, експертите заключават, че постигнатите 

резултати по повечето от работните пакети са постигнали предварително зададените 

цели на около 100 %, а в някои случай и надхвърлят очакванията 

3. Финансов одит: Финансовият отчет на проекта е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор с рег. № 0812, в съответствие с чл. 85, ал. 

1 от ПФНИ.  Фактическата констатация определя извършените разходи, в размер на 

35210,26 лева, отчетени през първия етап за достоверни, точни и допустими. 

Констатирана е още разлика между финансовия план и финансовия отчет в размер на 

13789,74 лева, които се разглеждат като неизразходвани.  

4. Заключение: Според оценителите обобщената оценка за изпълнението по проекта  

основаваща се на отчета на този проект, отговаря на „много добър“ съгласно 

изискванията по чл. 82 на Правилника на ФНИ. И двамата експерти препоръчват на 

ПНЕК да одобри финансирането на проекта за следващия етап. 

Като отчитам забележките на двамата оценители и запознавайки се с материалите по 

представения междинен отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по физически науки и 

науки за земята да приемат отчета на проекта „Изследване на спектъра и 

взаимодействията на атоми и молекули с цел определяне на фундаментални 

характеристики и закономерности на материята“ (ДН08/17), с „много добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор ДН08/17 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/14, че разходите по договора в размер на 

35210,26 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. са признати и 

законосъобразни. 
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3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН08/17 от 2016 г. в  

размер на 49 000  лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от  13 789,74 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, и приема от ръководителят  депозираната обосновка за 

сумата от неизразходвани средства. 

5. ПНЕК предлага да бъде сключено допълнително споразумение, тъй като 

сумата от 13 789,74 лв. - неизразходвани средства надхвърля 15%,  съгласно чл. 

72, ал. 3 от Правилника на ФНИ. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК, ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН08/17 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово  

становище от регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/14, че разходите по 

договора в размер на 35 210,26 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. са признати и законосъобразни. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН08/17 от 2016 г. в 

размер на 49 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от  13 789,74 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, като приема от ръководителя   депозираната обосновка 

за сумата от неизразходвани средства. 

5. Възлага да бъде сключено допълнително споразумение, тъй като сумата от 

13789,74 лв. неизразходвани средства надхвърля 15%,  съгласно чл. 72, ал. 3 от 

Правилника на ФНИ. 

 

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

изпълнението на договор ДН08/16 от 2016 г. на тема: „Лазерно-индуцирано формиране 

на тримерни структури от наночастици и изследване на техните оптични свойства“ с 

ръководител проф. дфн Николай Недялков, Институт по електроника „Акад. Е. Джаков”, 

БАН.  

Първоначална обща сума  -  100 000 лв. 

 Преведени за І етап – 50 000 лв. 

Оценка за І етап –  Мн. добър 

 Средства за ІІ етап – 50 000 лв. 

  Неизразходвани средства – 306,85 лв. 

Непризнати разходи – 2 247,60 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Получени са основните 

резултати през периода.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Научните резултати са отразени като статии в 3 международни 

реферирани списания с импакт-фактор (ИФ) и един доклад на международна 

конференция с импакт-ранг. Резултати са представени на 5 международни конференции 

и поканена лекция на XI пролетен семинар на докторантите и младите учени от БАН 

„Интердисциплинарна химия”. 

3. Финансов одит: Финансовият отчет на проекта е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор с рег. № 0812, в съответствие с чл. 85, ал. 
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1 от ПФНИ. Фактическата констатация определя извършените разходи, в размер на 

47445,55 лева, отчетени през първия етап за достоверни, точни и допустими. 

Констатирана е още разлика между финансовия план и финансовия отчет в размер на 

306,85 лева, които се разглеждат като неизразходвани. Отчита се сума на непризнати 

разходи по перо 4 „Разходи за външни услуги“ от партньорската организация – 

Институт по обща и неорганична химия, БАН в размер на 2 247,60 лв. 

4.Заключение: Като отчитам мнението на двамата оценители, и запознавайки се с 

материалите по представения финансов и технически  отчет, предлагам на членовете на 

ПНЕК по физически науки и науки за земята да приемат отчета на договор ДН 08/16 от 

2016 год.  с „Много добра“ оценка. 

 Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор ДН08/16 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/5, че разходите по договора в размер на 

47445,55  лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в 

размер на  2 247,60  лв. 

3. ПНЕК предлага да бъде сключено допълнително споразумение по финансиране 

на втори етап на договор ДН08/16 от 2016 г. в  размер на 50 000 лв., от която 

сума да бъде приспадната сумата на непризнатите разходи.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 306,85 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

  

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК , ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН08/16 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/5, че разходите по договора в размер на 

47445,55  лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в 

размер на  2 247,60  лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН08/16 от 2016 г. в 

размер на 50 000 лв., от която сума да бъде приспадната сумата на 

непризнатите разходи в размер на 2 247,60  лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 306,85 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН08/7 от 2016 г. на тема: „Изследвания на механичните и 

електрични свойства на моделни липидни мембрани в присъствие на 

биологичноактивни молекули“ с ръководител  доцент д-р Виктория Виткова Виткова, 

Институт по физика на твърдото тяло "Академик Георги Наджаков - БАН.  

Първоначална обща сума  -  90 000 лв. 

 Преведени за І етап – 45 000 лв. 

Оценка за І етап –  Мн. добър 

 Средства за ІІ етап – 45 000 лв. 

  Неизразходвани средства –  116,19 лв. 
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Непризнати разходи – 0 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма за първия 

етап включва 4 работни пакета, които са изпълнени.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Резултатите от научноизследователската работа през първия 

етап на проекта са представени в две публикации в списания с импакт фактор - (Colloids 

and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, IF: 2.714 и Comptes rendus de 

l’Académie bulgare des Sciences, IF: 0.251). Разработен и тестван е прибор за провеждане 

на електрохимични импедансни измервания и определяне на електрохимични и 

импедансни свойства на окачени липидни мембрани.Участниците в колектива са взели 

участие в общо 7 научни конференции, 4 международни и 1 национална. 

3. Финансов одит: Финансовият отчет на проекта е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор с рег. № 0478, в съответствие с чл. 85, ал. 

1 от ПФНИ. Фактическата констатация определя извършените разходи, в размер на 

44883,81 лева, отчетени през първия етап за достоверни, точни и допустими. 

Констатирана е още разлика между финансовия план и финансовия отчет в размер на 

116,19 лева, които се разглеждат като неизразходвани.  

4. Заключение: Като отчитам мнението на двамата оценители, и запознавайки се с 

материалите по представения финансов и технически  отчет, предлагам на членовете на 

ПНЕК по физически науки и науки за земята да приемат отчета на договор ДН 08/07 от 

2016 год.  с „Много добра“ оценка. 

 Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор ДН08/7 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/27, че разходите по договора в размер на 44 883,81  

лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН08/7 от 2016 г. в  

размер на 45 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 116,19 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК, ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН08/7 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово  становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/27, че разходите по договора в размер на 44 883,81  

лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН08/7 от 2016 г. в 

размер на 45 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 116,19 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
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2.2.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор ДН08/4 от 2016 г. на тема: „Нови функционални магнито-

електрични структури на базата на ферити“ с ръководител  доц. д-р Татяна Иванова 

Куцарова, Институт по електроника, БАН.  

Първоначална обща сума  -  120 000 лв. 

 Преведени за І етап – 60 000 лв. 

Оценка за І етап –  Много добър 

 Средства за ІІ етап – 60 000 лв. 

  Неизразходвани средства –  8 329,43 лв. 

Непризнати разходи – 0 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: В рамките на изпълнението 

проекта са постигнати значими научни резултати.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Резултатите са публикувани в 4 статии в научни списания с импакт 

фактор, 1 – в списание с импакт ранг и са представени на 15 международни научни форуми. 

Дейностите, проведени през първия етап на програмата съгласно предвидените във всички 

работни пакети, съответстват на планираните на 100%. 

3. Финансов одит: Финансовият отчет на проекта е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор с рег. № 0812, в съответствие с чл. 85, ал. 

1 от ПФНИ. Фактическата констатация определя извършените разходи, в размер на 

51670,57 лева, отчетени през първия етап за достоверни, точни и допустими. 

Констатирана е още разлика между финансовия план и финансовия отчет в размер на 

8329,43 лева, които се разглеждат като неизразходвани.  

4.Заключение: Като отчитам мнението на двамата оценители, и запознавайки се с 

материалите по представения финансов и технически  отчет, предлагам на членовете на 

ПНЕК по физически науки и науки за земята да приемат отчета на договор ДН 08/04 от 

2016 год.  с „Много добра“ оценка. 

 Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор ДН08/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/10, че разходите по договора в размер на 

51670,57  лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  

0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН08/4 от 2016 г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 329,43 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК,ИС на ФНИ приема оценка 

„Добра“ на научната част по договор ДН08/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/10, че разходите по договора в размер на 

51670,57  лв. са признати и законосъобразни и сумата на непризнатите разходи от  

0,00 лв. 
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3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН08/4 от 2016 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 329,43 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН04/3 от 2016 г. на тема: „Миграция на арсена в крайречните 

зони:  връзка на динамиката на речните и грунтовите води с мобилизацията на арсена в 

замърсени речни тераси“ с ръководител  доц. д-р Цветан Костадинов Коцев, Национален 

институт по геофизика, геодезия и география - БАН.  

Първоначална обща сума  - 120 000 лв. 

 Преведени за І етап – 60 000 лв. 

Оценка за І етап –  Добър 

 Средства за ІІ етап – 60 000 лв. 

  Неизразходвани средства – 8 461,53 лв. 

Непризнати разходи – 0 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Предвидените дейности през 

настоящия етап са изпълнени.  
2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Резултатите от изследванията са представени в две научни 

публикации в материалите на ежегодната конференция на SGEM, провеждана в Албена 

и реферирани от Scopus, в които е изказана благодарност на ФНИ. Пет доклада са 

подготвени за международна конференция на Българското географско дружество 

SMARTGEOGRAPHY. Научният колектив е изпълнил на 90% задачите от работната 

програма за първия етап 

3. Финансов одит: Финансовият отчет на проекта е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор с рег. № 0156, в съответствие с чл. 85, ал. 

1 от ПФНИ. Фактическата констатация определя извършените разходи, в размер на 

51538,47 лева, отчетени през първия етап за достоверни, точни и допустими. 

Констатирана е още разлика между финансовия план и финансовия отчет в размер на 

8461,53 лева, които се разглеждат като неизразходвани.  

4. Заключение: Като отчитам заключенията, забележките и препоръките на двамата 

оценители, предлагам на членовете на ПНЕК по физически науки и науки за земята да 

приемат отчета за първия етап на договор № ДН04/3 с „добра“ оценка. 

 Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор ДН04/3 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/79, че разходите по договора в размер на 

51538,47 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН04/3 от 2016 г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 461,53 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

Решение на ИС:  
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1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК , ИС на ФНИ приема 

оценка „Добра“ на научната част по договор ДН04/3 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/79, че разходите по договора в размер на 

51538,47 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН04/3 от 2016 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 461,53 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН04/6 от 2016 г. на тема: „Перм-триаска магматична и 

седиментационна еволюция на Сърбо-Македонска-Родопска и Сакар-Странджанска зони 

в континенталната окрайнина на Евразия“ с ръководител доц. д.н. Николай Георгиев 

Бонев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

Първоначална обща сума  -  94 176 лв. 

 Преведени за І етап – 47 088 лв. 

Оценка за І етап –  Мн. добър 

 Средства за ІІ етап – 47 088 лв. 

  Неизразходвани средства – 6 684,75 лв. 

Непризнати разходи – 0 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Постигнатите резултати от 

изпълнението на първия етап на проекта заслужават висока оценка.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Получените резултати са намерили своето отражение в 6 

публикации: 2 статии в списание с импакт фактор (едната е на етап рецензиране), 3 

доклада на международни форуми (13th Workshopon Alpine Geological Studies, Emile 

Argan EGU Series, Сърбия; EGU General Assembly 2018, Австрия и 21-ия Конгрес на 

Карпато-Балканската Геологическа Асоциация, Австрия) и 1 участие в Национална 

конференция с международно участие "Геонауки 2017", гр. София. Обобщената оценка 

на изпълнението на проекта и на двамата рецензенти е „много добър“. Всички 

дейности, заложени в работната програма на проектаза етап I са изпълнени на 100%. 

3. Финансов одит: Финансовият отчет на проекта е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор с рег. № 0156, в съответствие с чл. 85, ал. 

1 от ПФНИ. Фактическата констатация определя извършените разходи, в размер на 

40403,25 лева, отчетени през първия етап за достоверни, точни и допустими. 

Констатирана е още разлика между финансовия план и финансовия отчет в размер на 

6684,75 лева, които се разглеждат като неизразходвани.  

4.Заключение: Като отчитам заключенията на двамата оценители, предлагам на 

членовете на ПНЕК по физически науки и науки за земята да приемат отчета за първия 

етап на договор № ДН-04/6 с „много добра“ оценка, с препоръка ПНЕК да одобри 

финансирането на проекта за следващия етап. 

 Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор ДН04/6 от 2016 г. 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 38/09.11.2018 г.                                                                                        21 
 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/65, че разходите по договора в размер на 

40403,25  лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  

0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН04/6 от 2016 г. в  

размер на 47 088 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 684,75 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

5. Приема обосновката от ръководителят за сумата от неизразходвани средства. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК , ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН04/6 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/65, че разходите по договора в размер на 

40403,25  лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  

0,00 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН04/6 от 2016 г. в 

размер на 47 088 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 684,75 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап и приема депозираната обосновка от ръководителя на 

проекта за сумата от неизразходвани средства. 

 

 

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

изпълнението на договор ДН04/8 от 2016 г. на тема: „Подобряване на 

фиторемедиационните практики чрез изучаване на процесите, влияещи върху 

поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор-растение“ с 

ръководител проф. д-р Виолина Ангелова Ризова, Аграрен университет - Пловдив. 

Първоначална обща сума  -  120 000 лв. 

 Преведени за І етап – 60 000 лв. 

Оценка за І етап –  Мн. добър 

 Средства за ІІ етап – 60 000 лв. 

  Неизразходвани средства – 13 962,91 лв. 

Непризнати разходи – 248,48 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: От изпълнението на първия 

етап на проекта са постигнатите високи резултати. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Обобщената оценка на изпълнението на проекта и на двамата 

рецензенти е „много добър“. Всички дейности, заложени в работната програма на 

проекта за етап I са изпълнени на 100%, като са извършени и дейности извън 

предвидените в работната програма. Докладвани  са 10 научни статии за рецензирани 

научни списания, от които две са в списания с импакт фактор (едната е под печат). 

Членовете на научния колектив на проекта са докладвали или предстои да докладват 11 

доклада на престижни международни научни форуми.  
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3. Финансов одит: Финансовият отчет на проекта е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор с рег. № 0636, в съответствие с чл. 85, ал. 

1 от ПФНИ. Фактическата констатация определя извършените разходи, в размер на 

45788,61 лева, отчетени през първия етап за достоверни, точни и допустими. 

Констатирана е още разлика между финансовия план и финансовия отчет в размер на 

13962,91 лева, които се разглеждат като неизразходвани. Отчита се сума на непризнати 

разходи в размер на 248,48 лв. 

4. Заключение: Като отчитам заключенията на двамата оценители, предлагам на 

членовете на ПНЕК по физически науки и науки за земята да приемат отчета за първия 

етап на договор № ДН-04/8 с „много добра“ оценка, с препоръка ПНЕК да одобри 

финансирането на проекта за следващия етап. 

Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор ДН04/8 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ГГ/29, че разходите по договора в размер на 

45788,61 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  

248,48 лв. 

3. ПНЕК предлага да бъде сключено допълнително споразумение по финансиране 

на втори етап на договор ДН04/8 от 2016 г. в  размер на 60 000 лв. от която сума 

да бъде приспадната сумата на непризнатите разходи. 

4. Сумата на неизразходваните средства от  13 962,91 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

5. Приема уведомлението от ръководителят за сумата от неизразходвани средства 

съгласно чл. 7 от договора. 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК , ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН04/8 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово  становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ГГ/29, че разходите по договора в размер на 

45788,61 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  

248,48 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН04/8 от 2016 г. в 

размер на 60 000 лв., от която сума да бъде приспадната сумата на 

непризнатите разходи в размер на 248,48 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 962,91 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап и приема депозираната обосновка от ръководителя за 

сумата от неизразходвани средства. 

5. Възлага да бъде сключено допълнително споразумение, тъй като сумата от 

13962,91 лв. неизразходвани средства надхвърля 15% от бюджета,  съгласно чл. 

72, ал. 3 от Правилника на ФНИ. 

 

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

изпълнението на договор ДН04/7 от 2016 г. на тема: „Изучаване структурата и 

динамиката на атмосферния граничен слой над комплексна орография и градска среда“ с 
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ръководител доц. д-р Ренета Недялкова Димитрова, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“.  

Първоначална обща сума  -  120 000 лв. 

 Преведени за І етап – 60 000 лв. 

Оценка за І етап –  Мн. добър 

 Средства за ІІ етап – 60 000 лв. 

  Неизразходвани средства – 4 679,85 лв. 

Непризнати разходи – 0 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: всички планирани изследвания 

са проведени напълно и в срок.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Постигнатите резултати от изпълнените задачи по РП са 

отразени са в публикувани и приети за печат публикации в 2 авторитетни научни 

списания и 1 в списание с импакт фактор, като са представени и 3 доклада на 

международни и 2 доклада на национални форуми (общо 8 на брой). Изследователските 

дейности са извършени в съответствие с планираните в проектното предложение и 

резултатите  са постигнати в повече от 100%. 

3. Финансов одит: Финансовият отчет на проекта е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор с рег. № 0156, в съответствие с чл. 85, ал. 

1 от ПФНИ. Фактическата констатация определя извършените разходи, в размер на 

55320,15 лева, отчетени през първия етап за достоверни, точни и допустими. 

Констатирана е още разлика между финансовия план и финансовия отчет в размер на 

4679,85 лева, които се разглеждат като неизразходвани.  

4. Заключение: Като отчитам заключенията на двамата оценители за високата стойност 

на проведените изследвания и запознавайки се с материалите по представения междинен 

отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по   физически науки и  науки за  земята да 

приемат отчета на проекта „Изучаване структурата и динамиката на  атмосферния 

граничен слой ” с  „много добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор ДН04/7 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх.  № 94ФФ/62, че разходите по договора в размер на 

55320,15  лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  

0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН04/7 от 2016 г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 679,85 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

  

Решение на ИС:  
1. На основание на докладваната оценка от ПНЕК , ИС на ФНИ приема 

оценка „Много добра“ на научната част по договор ДН04/7 от 2016 г. 

 2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/62, че разходите по договора в размер на   
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55320,15  лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  

0,00 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН04/7 от 2016 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 679,85 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН04/4 от 2016 г. на тема: „Изследване на процеси на пренос и 

депозиция на атмосферни замърсители в България“ с ръководител доц. д-р Емилия 

Венкова Георгиева, Национален институт по метеорология и хидрология, БАН.  

Първоначална обща сума  -  119 996 лв. 

 Преведени за І етап – 59 998 лв. 

Оценка за І етап –  Задоволителен 

 Средства за ІІ етап – 41 998,60 лв. 

  Неизразходвани средства –  11 997,61 лв. 

Непризнати разходи – 0 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Дейностите, представени в 

отчета, на Първия етап са разпределени в 6 Работни пакета, които са изпълнени.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Резултати от проведените през първия етап изследвания са 

публикувани в 2 доклада в сборник на научна конференция и в 3 статии, изпратени за 

публикуване – 2 в списания с импакт-фактор и 1 в поредица на Springer. Докладвани са и 

на 3 международни конференции. 

3. Финансов одит: Финансовият отчет на проекта е проверен за допустимост на 

разходваните средства от регистриран одитор с рег. № 132, в съответствие с чл. 85, ал. 1 

от ПФНИ. Фактическата констатация определя извършените разходи, в размер на   

48000,39 лева, отчетени през първия етап за достоверни, точни и допустими. 

Констатирана е още разлика между финансовия план и финансовия отчет в размер на  

11997,61 лева, които се разглеждат като неизразходвани.  

4. Заключение: Като отчитам заключенията на двамата оценители за изпълнението на 

заложените в работната програма дейности и установеното високо качество на 

проведените изследвания, както и запознавайки се с материалите по представения 

междинен отчет, предлагам на членовете на ПНЕК по  физически науки и  науки за  

земята да приемат отчета на проект по договор № ДН04/4 с оценка „добър“. 

Решение на ПНЕК:   

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

„Задоволителен“ на научната част по договор ДН04/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило  финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/28, че разходите по договора в размер на 48 000,39 

лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага да бъде сключено допълнително споразумение по финансиране 

на втори етап на договор ДН04/4 от 2016 г. в  размер на 41 998,60 лв. (по 

коефициент 0,7) от която сума да бъде приспадната сумата на непризнатите 

разходи. 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 13 962,91 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

5. Приема уведомлението от  ръководителя на проекта за сумата от 

неизразходвани средства в размер на 13 962,91 лв. 

 

Решение на ИС:  
Възлага на ПНЕК да изиска от оценителите на  проект по междинен отчет по 

договор ДН04/4 от 2016 г. да посочат процента на изпълнение на работната 

програма за етапа, съгласно чл. 82 от Правилника на ФНИ. 

 

II. Разглеждане на доклади от ръководители на проекти:  

2.2.10. Доклад с Вх. № 0907/244 от 11.10.2018 г. от доц. д-р Йордан Г. Маринов, 

ръководител на договор ДФНИ-ТО2/18 от 2014 г. на тема “Наноструктурирани течни 

кристали за пренастройваеми фотонни устройства”, Институт по физика на твърдото 

тяло, БАН. 

Относно: Прехвърляне на финансови средства в перо т.2 “Материали и консумативи”, 

като средствата ще бъдат взети от следните пера: 

- 400 лв. (четиристотин лева) от перо т.4 “Командировки” 

- 70 лв. (седемдесет лева) от перо т.6 “Разходи за заплащане на членовете на 

колектива”; 

- 650 лв. (шестстотин и петдесет лева) от перо т.8 “Други оперативни разходи”. 

Обосновка: Необходимостта от това преразпределение е продиктувана от текущи 

нужди за осигуряване на електронни и компютърни компоненти, химикали и други 

материали за провеждане на електро-оптични експерименти и анализи. Част от 

материалите ще послужат като консумативи за провеждане на изследвания със SEM. 

Приложение: текущо финансово разпределение на средствата по проекта и ново 

финансово разпределение към  . октомври 2018 на същата стойност. 

Решение на ПНЕК: 

Приема прехвърляне  на финансови средства по договор ДФНИ-ТО2/18 от 2014 г.  в 

перо т.2 “Материали и консумативи”, като средствата ще бъдат взети от следните пера: 

- 400 лв. (четиристотин лева) от перо т. 4 “Командировки” 

- 70 лв. (седемдесет лева) от перо т. 6 “Разходи за заплащане на членовете на 

колектива”; 

- 650 лв. (шестстотин и петдесет лева) от перо т. 8 “Други оперативни разходи”. 

 

Решение на ИС:  
Приема прехвърляне  на финансови средства по договор ДФНИ-ТО2/18 от 2014 г.  

в перо т. 2 “Материали и консумативи”, като средствата ще бъдат взети от 

следните пера: 

 - 400 лв. (четиристотин лева) от перо т. 4 “Командировки” 

- 70 лв. (седемдесет лева) от перо т. 6 “Разходи за заплащане на членовете на 

колектива”; 

 - 650 лв. (шестстотин и петдесет лева) от перо т. 8 “Други оперативни разходи”. 

 

2.2.11. Доклад с Вх. № 0905/244 от 01.10.2018 г., от проф. Емил Ботев, ръководител на 

договор № ДН 14/1 от 2017 г. на тема “Изследване на измененията в някои геофизични 
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полета предхождащи появата на земетресения в района на Балканите”, Национален 

институт по геофизика, геодезия и география, БАН. 

Относно: включване в научния колектив по договор № ДН 14/1 от 2017 г. на доцент д-р 

Божидар Сребров, служител в Департамент Геофизика. 

Обосновка: промяната е наложена поради това, че  титуляра на проекта Страшимир 

Мавродиев е претърпял сериозен здравословен инцидент. 

Приложение:  

- Декларация от членовете на научния колектив; 

- Заявление от доц. д-р Божидар Атанасов Сребров, служител в Департамент – 

Геофизика на НИГГГ-БАН, с което декларира съгласието си да бъде включен в 

научния колектив;  

- Научна биография на доц. д-р Божидар Атанасов Сребров. 

Решение на ПНЕК: 
Приема включването в работния колектив по договор ДН14/1 от 2017 г. на доц. д-р 

Божидар Атанасов Сребров, служител в Департамент Геофизика. 

 

Решение на ИС:  

Приема включването в работния колектив по договор ДН14/1 от 2017 г. на доц.  

д-р Божидар Атанасов Сребров, служител в Департамент Геофизика. 

 

2.2.12. Искане с вх. №0901/83 от 20.09.2018 от проф. дтн Румяна Коцилкова, 

ръководител на проект ДНТС Индия 01/10 от 24.06.2013, Институт по  механика-БАН. 

Относно:  Прехвърляне на средства по пера, както следва: 

 4000 лв. от т. 4. “Посещения на Индийския колектив в ИМех-БАН” да преминат към 

т. 1. “Апаратура, машини, оборудване”; 

 230.53 лв. от т. 2. “Материали, химикали, консумативи и образци” да преминат към 

т. 1.“Апаратура, машини, оборудване”; 

 25.56 лв. от т. 2. “Материали, химикали, консумативи и образци” да преминат към т. 

3. “Посещения на Българския колектив в Индийския партньор“; 

 63.56 лв. от т. 2. “Материали, химикали, консумативи и образци” и 126.36 лв. от т. 5. 

“Участие в конференция за представяне на резултатите от проекта” да преминат към 

т. 6. “Заплащане на външни услуги”; 

 200 лв. от т. 5. “Участие в конференция за представяне на резултатите от проекта” да 

преминат към т. 7. “Други разходи”. 

Обосновка: Това се налага, тъй като проектът от индийска страна приключи, а предстои 

участие на българския екип да представи 4 доклада на ISER 144
th

 International 

Conference, New Delhi, India. 

Приложение: коригиран финансов план за втори етап. 

Решение на ПНЕК:  

Приема прехвърлянето на средства по пера на проект ДНТС Индия 01/10 от 24.06.2013, 

като предлага да се сключи допълнително споразумение за направената промяна във 

финансовия план. 

 

Решение на ИС:  
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Приема прехвърлянето на средства по пера на проект ДНТС Индия 01/10 от 

24.06.2013, като  се сключи допълнително споразумение за направената промяна 

във финансовия план. 

 

2.2.13. Доклад с Вх. № 0907/141 от 13.07.2018 г., от доц. д-р Йордан Г. Маринов, 

ръководител на договор ДНТС Индия 01/4 от 2013 г., на тема “Изследвания но 

фотостимулирани ефекти в наноструктурирани течни кристали”,  Институт по физика на 

твърдото тяло - БАН.  

Относно: ползване на средства от перо “Други разходи” за извършване на услугата 

Външен одит. 

Обосновка: Поради по-ранното сключване на договора не е предвидено външно 

одитиране. 

Приложение: 

- Научен и финансов отчет за втория етап на проекта. 

- Писмо-съгласие от индийския партньор. 

Решение на ПНЕК:  

Не приема предложението за ползване на средства от перо “Други разходи” за 

извършване на услугата Външен одит по договор ДНТС Индия 01/4 от 2013 г., тъй като 

не съответства на Насоките по конкурса. 

 

Решение на ИС:  
Уведомява ръководителя на договор ДНТС Индия 01/4 от 2013 г., че не е 

необходимо да се планира външно одитиране, тъй като не е заложено в Насоките 

по конкурса. При отчитане на окончателния отчет по договора финансов одит 

може да бъде извършен от ФНИ. 

 

 

2.2.14. Доклад с Вх. №100101/207 от 16.10.2018 г. от доц. д-р Иван Бъчваров 

ръководител на договор  ДНТС / Китай 01/09 от 2016 г.,  СУ  “Св. Климент Охридски”- 

ФФ. 

Относно: промяна в списъка на участниците в проекта от българска страна както следва: 

       - На основание Чл.2(2) от Договор ДНТС/Китай 01/9 се освобождава докторантът 

Андрей Борисов Попатанасов, който по здравословни причини, не е работил по задачите 

на проекта.  

       - На основание Чл.2(5) от Договор ДНТС/Китай 01/9 се освобождава д-р Калоян 

Антонов Попов, поради преминаване на друга работа в частен сектор. 

Обосновка: Горните промени няма да се отразят на работата по проекта, нито на 

научния капацитет на колектива, тъй като двама от активно участващите членове - 

студенти Любен Петров и Калоян Георгиев стават редовни докторанти към базовата 

организация. Освен това с писмо с вх.№ 100101/189/05.10.2018 е добавен нов член - 

магистърът във Физически факултет на СУ  “Св. Климент Охридски” Велизар Росенов 

Стоянов, който активно работи по задачите на проекта. 
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Приложение: 

 Заповед №8020-558/31.03.2017 за отписване на докторанта Андрей Борисов 

Попатанасов; 

 Заявление от Калоян Антонов Попов за освобождаване от списъка с участниците; 

 Заявление от всички участници в проекта, че са съгласни с направените промени; 

 Заявление от Велизар Росенов Стоянов да бъде добавен в списъка на участниците в 

проекта. 

Решение на ПНЕК: 

Приема освобождаването на членове на колектива от българска страна по договор 

ДНТС/Китай 01/9 – 2016 г., както следва: докторантът Андрей Борисов Попатанасов и  

д-р Калоян Антонов Попов и включването в екипа на магистър Велизар Росенов 

Стоянов. 

 

Решение на ИС:  

Приема освобождаването на членове на колектива от българска страна по 

договор ДНТС/Китай 01/9 – 2016 г., както следва: докторантът Андрей Борисов 

Попатанасов и д-р Калоян Антонов Попов и включването в екипа на магистър 

Велизар Росенов Стоянов. 

 

2.2.15. Доклад с Вх.№0905/60 от 25.10.2018 от проф. Искра Цветанова Лакова, 

ръководител на договор ДНТС Словакия №01/9, Геологически институт - БАН. 

Относно: молба за разрешение на част от предвидените 5085 лв. за финансирането на 

втори етап на ДНТС Словакия №01/9 да бъдат използвани за командировка в Словакия 

на двама български участници - проф. Искра Лакова и гл. ас. Силвия Петрова да 

участват в заключителната работна среща на Бериаската работна група от 10.06.2019 до 

14.06.2019 г. в Братислава. Необходимата сума е 710 евро или 1389 лв. 

Обосновка: участието в този авторитетен международен форум е важно за представяне 

на резултатите по договора с доклади и постери.  

Приложение:  

 Кореспонденция между проф. Искра Лакова и Даниела Рехакова 

 Покана за работна среща в Братислава от Бил Уимбълдън 

Решение на ПНЕК: 

Приема използване на сума в размер на 1389 лв. от финансовия план за втори етап по 

договор ДНТС Словакия №01/9 от 2013 г. за участие на проф. Искра Лакова и гл. ас. 

Силвия Петрова в заключителната работна среща на Бериаската работна група в 

Братислава. 

 

Решение на ИС:  

Приема използване на сума в размер на 1389 лв. от финансовия план за втори 

етап по договор ДНТС Словакия №01/9 от 2013 г. за участие на проф. Искра 

Лакова и гл. ас. Силвия Петрова в заключителната работна среща на Бериаската 

работна група в Братислава. 
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2.2.16. Доклад с Вх.№10010/209 от 16.10.2018 от проф. Георги Райновски, ръководител 

на договор ДН 08/23 от 2016, на тема: “Изследване на ниско енергетични M1 колективни 

възбуждания в нестабилни атомни ядра“, СУ  “Св. Климент Охридски” - ФФ. 

Относно: настъпили промени в научния колектив, а именно включването като студенти 

в магистърска степен на обучение на г-ца Десислава Калайджиева, г-ца Александрина 

Петкова и г-н Константин Стойчев. 

Обосновка: Промяната не изисква допълнително финансиране или промяна в 

първоначалния финансов план и е съгласно чл. 7, ал. 3 и 5 от договора. 

Приложение:  

 Списък на българските участници в научния колектив за втори етап, с което 

удостоверяват съгласие с предложените промени. 

 Заявление за участие в научния колектив от Десислава Калайджиева  

 Информация за Десислава Калайджиева 

 Заявление за участие в научния колектив от Александрина Петкова 

 Информация от Александрина Петкова 

 Заявление за участие в научния колектив от Константин Стойчев 

Решение на ПНЕК: 

Приема включването в научния колектив по договор ДН08/23 от 2016 г. на студенти в 

магистърска степен на обучение г-ца Десислава Калайджиева, г-ца Александрина 

Петкова и г-н Константин Стойчев. 

 

Решение на ИС:  

Приема включването в научния колектив по договор ДН08/23 от 2016 г. на 

студенти в магистърска степен на обучение Десислава Калайджиева, 

Александрина Петкова и Константин Стойчев. 

 

2.2.17. Доклад с вх.№ 0902/71 ОТ 31.10.2018 от доц. Митко Гайдаров, ръководител на 

ДФНИ-Т02/19 от 2014 г., на тема: „Теоретично изследване на съвременни наблюдавани 

явления в атомните ядра при различни енергии за обяснение на фундаментални свойства 

на материята на фемто-ниво“, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – 

БАН. 

Относно: молба за удължаване на срока на договор ДФНИ-Т02/19 с още 3 месеца 

(Съгласно решение на ИС Протокол №8/03.11.2017 г. и Протокол 27/24.07.2018 г. 

общото удължение на  вторият етап на договор ДФНИ-Т02/19 бе удължен с 1 година - 

8 мес. и 4 мес., като за целта бе сключено допълнително споразумение) и прехвърляне 

на средства.  

Обосновка: 1. Удължаването на срока с 3 месеца се налага от необходимостта за 

цялостно завършване както на научната част на договора, така и на неговото финансово 

приключване. Също така точно през този период се очакват експериментални резултати 

за зарядови форм-фактори на екзотични ядра от провежданите в RIKEN (Япония) и GSI 

(Германия) експерименти, които да бъдат сравнени с теоретично получените от 
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членовете на колектива по договора. Това е важна крачка от гледна точка на валидиране 

на тези резултати за по-нататъшното продължаване на следващи измервания на тези и 

други ядрени характеристики. 

През предполагаемото удължаване на срока на договор ДФНИ-Т02/19 предстои 

издаването на сборник с докладите на участниците в 37-ия Международен семинар по 

теория на атомното ядро. Очаква се също и публикуването на няколко труда пряко 

свързани с темата на договора, от които две научни статии в списанието Physical Review 

C. От гледна точка на финансовото изпълнение на договора предвидените средства са в 

съответствие с финансовия план за етап 2.  

В тази връзка с евентуално удължаване на срока за изпълнение на проекта с още 3 

месеца, моля да бъдат прехвърлени средства, както следва: 

 - 3 000 лв. от перо 2 “Материали, химикали и консумативи“ в перо 4 

“Командировки“; 

 - 3 500 лв. от перо 5 “Заплащане на външни изпълнители“ към перо 4 

“Командировки. 

Резултати: Към този момент научните резултати от изследванията са публикувани в 30 

научни труда. 

Приложение: 

 Финансов план   

 Актуализиран финансов план 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема удължаване на срока на договор ДФНИ-Т02/19 с още 3 месеца. 

2. Приема да бъдат прехвърлени средства по пера, както следва: 

 - 3 000 лв. от перо 2 “Материали, химикали и консумативи“ в перо 4 

“Командировки“; 

 - 3 500 лв. от перо 5 “Заплащане на външни изпълнители“ към перо 4 

“Командировки. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема удължаване на срока на втория етап по договор ДФНИ-Т02/19 от 2014 

г. с още 3 месеца. 

2. Приема да бъдат прехвърлени средства по пера, както следва: 

- 3 000 лв. от перо 2 “Материали, химикали и консумативи“ в перо 4 

“Командировки“; 

- 3 500 лв. от перо 5 “Заплащане на външни изпълнители“ към перо 4 

“Командировки. 

 

 

2.3. Доклад с Вх. № 94ББ/24 от 06.11.2018 г. от доц. Божин Божинов – 

председател на ПНЕК по селскостопански науки относно междинни и 

окончателни отчети и доклади от ръководители: 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 38/09.11.2018 г.                                                                                        31 
 

 

2.3.1. Във връзка с Доклад за фактически констатации с вх. №94ИИ/48/29.10.2018 г., 

отнасящ се до договор ДН 06/8 от 2016 г. на тема: „Изследване на механизма за 

акумулиране на биологично активни съставки от растителен произход в организма на 

български породи селскостопански животни и влиянието им върху качеството на месото 

като естествена функционална храна“  с ръководител чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Стефан 

Георгиев Драгоев, базова организация: Университет по хранителни технологии, ПНЕК 

по селскостопански науки обсъди следните финансови параметри: 

            

Първоначална обща сума на договора  120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап  60 000 лв. 

Първоначално планувани средства за втори 

етап 
 60 000 лв. 

Оценка на научния отчет за първи етап 

 задоволителен 

(приета на заседание на ИС от 01.06.2018 

г., Протокол №21) 

Коефициент 0,7 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката 42 000 лв. 

Неизразходвани средства  7 073,86 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор  121,63 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор  52 804,51 лв. 

  

Финансов одит: „След проверка на финансовият отчет за дейността на 

бенефициента по проекта, както и на необходимата придружаваща документация и 

счетоводни данни потвърждавам общата сума на разходите в размер на 52 804.51 / 

Петдесет и две осемстотин четири лева 0,51 / лева, съвместима със следните условия: 

1.         Разходите са извършени съобразно договора за финансиране на 

научноизследователски проекти. 

Направените разходи отговарят по вид, характер и съдържание на заложените 

разходи по видове в бюджета. В представения ни финансов отчет няма отразени 

разходи, които не отговарят на изискванията на проекта. 

2.         Разходите са извършени в съответствие с европейското и националното 

законодателство. 

По време на нашата проверка прегледахме всички първични документи, които ни бяха 

предоставени в подкрепа на изпълнението на дейностите по проекта. 

3.         Всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в 

съответствие с изискванията. 

Коефициентът на обхващане на разходите е 100%. Този коефициент представлява 

общата сума на проверените от нас разходи, изразена като процент от общите 

разходи, подлежащи на проверка по настоящата процедура. Последната сума е равна 

на общата сума на разходите, отчетени от Бенефициента във финансовия отчет. 

Преразходът на партньорската организация (Земеделски институт- Шумен) в размер 

на 121, 63 (сто двадесет и един 0,63) лева е недопустим и не следва да се признава.“ 
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Решение на ПНЕК:   
1. Приема коригираният финансовия отчет на основание постъпило финансово 

становище от регистриран одитор с вх. №94ИИ/48/29.10.2018 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 52 804,51  и сума на непризнатите 

разходи от 121,63 лв. 

2. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 06/8 от 2018 г. в  размер на 

42 000 лв., като непризнатите разходи в размер на 121,63 лв. бъдат приспаднати от 

посочената сума. Да бъде сключен анекс. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 7 073,86 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

  

            Решение на ИС:   
1. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94ИИ/48/29.10.2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 804,51  и сума на непризнатите 

разходи от 121,63 лв. 

2. Приема финансиране на втори етап на договор ДН 06/8 от 2018 г. в  размер на 

42 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение и непризнатите 

разходи в размер на 121,63 лв. бъдат приспаднати от посочената сума.   

3. Сумата на неизразходваните средства от 7 073,86 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

2.3.2. Доклад с Вх. № 100109/34 от 08.11.2018 г. от доц. д-р Мария Пенева – 

ръководител на договор ДО02/2 от 2016 г. с акроним BIOGEA по програма 

BiodivERsA, базова организация Университет за национално и световно стопанство 

– София, относно очаквано плащане през 2018 г., за изпълнение на втори етап на 

проекта. 

 

Решение на ИС: 

Възлага на ПНЕК по селскостопански науки да разгледа междиния отчет 

внесен от ръкводителя и да докладва на Изпълнителен съвет в срок до 

23.11.2018 г. 

 

2.4. Доклад с Вх. № 94ЧЧ/11 от 08.11.2018 г. от проф. Чавдар Дамянов – 

председател на ПНЕК по технически науки относно междинни отчети и 

доклади от ръководители: 

 

I. Обсъждане и оценяване на отчети по договори: 

2.4.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/1 от 2016 г., с ръководител проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов, на тема 

„Изследване на параметрите, свойствата и явленията на радиосигналите от пулсари и 

взаимодействието им с обекти“, базова организация Университет по библиотекознание и 

информационни технологии. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – „добър“ 
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 Неизразходвани средства – 23 679,33 лв. 

 Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 Признати разходи – 36 320,67 лв. 

 Преразход – 0,00 лв. 

 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  
Работният план за етапа включва четири работни пакета (РП).   

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Колективът на проекта за Първи етап има потвърждение за 

приети 13 статии, от които: една глава от книга в Springer, седем публикации в 

международни научни конференции и симпозиуми по радари проведени в Германия, 

Чехия, Полша и Испания. Очаква се тези осем публикации да бъдат индексирани в IEEE, 

Scopus и Web of Science. Направен е сайт на проекта, който е достъпен на адрес 

http://pulsari.cms.unibit.bg. В повечето от публикациите се казва, че са частично 

подпомогнати по договора, но не се уточнява частта, както е необходимо. Само в 

публикациите, дадени в отчета под номера 3, 5 и 7 се споменава източникът на 

финансиране - Фонд научни изследвания. Тъй като смисълът на благодарността е да се 

посочи именно финансиращия субект, то за останалите публикации не може да се 

приеме за изпълнено изискването на чл. 70 от Правилника на ФНИ. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  
Констатирано е, че действително направените разходи, които са отчетени в първия етап 

на договора са в размер на 36 320,67 лв. Непризнатите разходи няма. При проверката не 

са констатирани неправилно отчетени разходи, всички са документално обосновани и 

отчетени. 

4. Заключение:  
ПНЕК по технически науки обстойно обсъди представения отчет и рецензии и 

единодушно гласува „добра“ оценка. 

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

научната част по договор ДН07/1 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 94РР/26 от 11 юли 2018 г., че разходите по Договора в 

размер на 36 320,67 лв. са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/1 от 2016 г., в размер на  

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 23 679,33 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап на Договора. 

 

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

научната част по договор ДН07/1 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 94РР/26 от 11 юли 2018 г., че разходите по договора 

в размер на 36 320,67 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв.  

http://pulsari.cms.unibit.bg/
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3.  Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/1 от 2016 г. в размер на  

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 23 679,33 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап, като възлага да бъде сключено допълнително 

споразумение, тъй като сумата от неизразходвани средства надхвърля 15%,  

съгласно чл. 72, ал. 3 от Правилника на ФНИ. 

5. Изисква от ръководителя на проекта да депозира обосновка, в която да посочи 

причините за неизразходването на средства в размер на 23 679,33 лв. от първи 

етап и прехвърлянето на средствата във втори етап на договора. 

 

2.4.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/3 от 2016 г., с ръководител гл. ас. д-р Мария Пламенова Николова, на 

тема „Градиентно-функционални нанопокрития, получени чрез вакуумни технологии за 

биомедицински приложения“, базова организация Русенски университет "Ангел 

Кънчев". 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – ”много добър” 

 Неизразходвани средства – 8 353,11 лв. 

 Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 Признати разходи – 51 646,89 лв. 

 Преразход – 0,00 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма включва 

пет работни пакета (РП). 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: През първия етап са направени 10 публикации: 

 1 статии в списания с IF=2.067; 

 4 доклада на международни конференции  с SJR=0.2 ; 

 3 доклада на международни конференции  с SJR=0.13 ; 

 2 доклад на международна конференция  с SJR=0.24 ; 

Авторите са изказали благодарност към Фонд ”Научни изследвания”. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  

Бенефициентът е действал в съответствие с правилата за водене на счетоводство.  

Заключение: 
Междинният финансов отчет отговаря на условията на договора. Разходите са 

извършени срещу необходимите фактури и други документи, съгласно националното 

законодателство. 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН07/3 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ТТ/10 от 16.07.2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 646,89 лв., като няма непризнати разходи.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН07/22 от 2016 г. в размер на 

60 000 лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 353,11 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваната оценка от ПНЕК, ИС на ФНИ приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДН07/3 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ТТ/10 от 16.07.2018 г., че разходите в размер на 51 

646,89 лв. по договора са признати и законосъобразни и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв.  

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН07/22 от 2016 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 353,11 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

2.4.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/4 от 2016 г., с ръководител доц. д-р Румен Иванов Трифонов, на тема 

„Повишаване нивото на мрежовата и информационна сигурност чрез използване на 

интелигентни методи“, базова организация Технически университет - София. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – „Много добър“ 

 Признати разходи – 58 507,73 лв. 

 Непризнати разходи – 0,0 лв. 

 Неизразходвани средства – 1 492,27 лв. 

 Преразход – 0,0 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма е 

диференцирана и изпълнена в рамките на три от общо четири работни пакета.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Работната програма по всички дейности е изпълнена, като 

резултатите са представени в 9 публикации, 3 семинара и 1 работна среща. Една 

публикация е в списание с IF,  една публикация е в списание с импакт ранг и четири 

публикация са в други списания. В трудове на международни конференции в чужбина са 

отпечатани 2 доклада и 1 доклад е представен на национална конференция с 

международно участие. Създадена е Интернет страница на проекта. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  

Одиторът удостоверява допустимостта на отразените във Финансовия отчет за първия 

етап разходи в размер на 58 507,73 лева, Всички разходи са документално обосновани, 

отчетени и потвърдени с оригинални разходно-оправдателни документи, съгласно 

националното законодателство. Одиторът не е констатирал неправилно отчетени 

разходи. 

Налице са неизразходвани средства в размер на 1 492,27 лева.  

4.Заключение:  
ПНЕК потвърждава допустимостта на отразените разходи във финансовия одит за 

първия етап на договор ДН07/4 и предлага обобщена оценка „много добър“. 
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Решение на ПНЕК:  
1.  ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН07/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/11 от 16 април 2018 г., че разходите в размер на 

58507,73 лв. по Договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/4 от 2016 г., в размер на  

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 492,27 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап на Договора. 

 

Решение на ИС:  
1.  На основание докладваната оценка от ПНЕК, ИС на ФНИ приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДН07/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/11 от 16 април 2018 г., че разходите в размер на 

58507,73 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3.  Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/4 от 2016 г. в размер на  

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 492,27 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

2.4.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/5 от 2016 г., с ръководител гл. ас. инж. д-р Гергана Стефанова Николова, 

на тема „Изследване на антропометричните и масово-инерционни характеристики на 

българските мъже и жени на базата на математически модели на човешкото тяло“, 

базова организация Институт по механика – Българска академия на науките. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – „добър“ 

 Признати разходи – 56 818,72 лв. 

 Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 Неизразходвани средства – 3 181,28 лв. 

 Преразход – 0,00 лв. 

1.Резултати от изпълнението на работната програма:  

Дейностите извършени през първият етап са разделени в три работни пакета; 

1. Математически модели на човешкото тяло и усъвършенстване на 

съществуващите наши  модели за оценка на масово-инерционните 

характеристики на българските мъже и жени 

2. Извеждане на уравнения за антрапометричните зависимости на сигментите на 

българските мъже и жени 

3. Компютърна реализация на математическите модели при изпълнение на различни 

пространствени движения 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Резултата от извършените дейности през първият етап се 

изразяват общо в 12 публикации от които 4 с импакт ранг SJR и, една с IF, 5 са 
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индексирани и реферирани в Scopus, Web of Science бази данни и останалите две в 

издания индексирани в  Google Scholar. Обобщена оценка „добър” дадена и от двамата 

рецензенти. Отчетът е направен добре, получените резултати са разпространени в 12 

публикации в авторитетни научни списания и форуми. Във всички трудове е изказана 

благодарност за финансирането на проекта от ФНИ при МОН. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  
От получените 60 000 лв одиторът удостоверява  допустимостта на изразходвана сума от 

56 818,72 лв. Неизразходвана сума от 3 181,28. Непризнати разходи няма. Всички 

разходи са документално обосновани, отчетени и потвърдени с оригинални разходно-

оправдателни документи, съгласно националното законодателство. 

4. Заключение:  
ПНЕК по  технически науки счита, че  по проекта са постигнати много добри резултати, 

отнасящи се  до създаването на математически модели на човешкото тяло извеждане на 

уравнения описващи антропологичните зависимости между отделните сигменти и 

компютърната им реализация. След обстойно обсъждане на представения отчет и 

рецензии, ПНЕК по  технически науки единодушно гласува „добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:  
1.  ПНЕК приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДН07/5 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило  финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/59 от 12 юли 2018 г., че разходите в размер на 

56 818,72 лв. по Договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/5 от 2016 г., в размер на  

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 181,28 лв. да бъде прехвърлена 

към  втория етап на Договора. 

 

Решение на ИС:  
1.  На основание на докладваната оценка от ПНЕК, ИС на ФНИ приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор ДН07/5 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило  финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/59 от 12 юли 2018 г., че разходите в размер на 

56 818,72 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3.  Приема да се финансира втори етап на договор ДН07/5 от 2016 г. в размер на  

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 181,28 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

2.4.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/7 от 2016 г., с ръководител доц. д-р Анатолий Цанков Ангелов, на тема 

„Изследване на химични, електрохимични и биологични процеси в микробни горивни 

клетки при пречистване на минни отпадъчни води“, базова организация Минно –  

геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - София. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – „много добър“ 
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 Признати разходи – 58 179,54 лв. 

 Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 Неизразходвани средства – 1 820,46 лв. 

 Преразход – 0,00 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма на проекта 

за първи етап е напълно изпълнена. Постигнатите резултати са представени подробно в 

научния отчет по отделните работни пакети.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Получените резултати от първия етап са разпространени 

съответно: 1 публикация в списание с импакт фактор, 2 публикации от участия в 

международни научни конференции - докладите са отпечатани, 3 публикации са 

изпратени за публикуване в списания с импакт фактор. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  
Констатирано е, че действително направените разходи, които са отчетени в първия етап 

на договора са в размер на 58 179,54 лв. Непризнатите разходи няма.  При проверката не 

са констатирани неправилно отчетени разходи, всички са документално обосновани и 

отчетени. 

4. Заключение:  
ПНЕК по  технически науки обстойно обсъди представения отчет и рецензии и 

единодушно гласува „много добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:  
1.  На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН07/7 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило  финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 94ХХ/4 от 16 юли 2018 г., че разходите в размер на 58 

179,54 лв. по Договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/7 от 2016 г., в размер на  

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 820,46 лв. да бъде прехвърлена 

към  втория етап на Договора. 

 

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

на научната част по договор ДН07/7 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило  финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 94ХХ/4 от 16 юли 2018 г., че разходите в размер на 

58 179,54 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3.  Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/7 от 2016 г. в размер на  

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 820,46 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

 

2.4.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/10 от 2016 г., с ръководител проф. дн Евелина Николова Пенчева, на 
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тема „Изследване на архитектури, модели и методи за автономен мениджмънт в 

интернет на бъдещето“, базова организация Технически  университет-София. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – „Много добър“ 

 Признати разходи – 44 589,11 лв. 

 Непризнати разходи – 0,0 лв. 

 Неизразходвани средства – 15 410,89 лв. 

 Преразход – 0,0 лв. 

1.Резултати от изпълнението на работната програма: Проведените в проекта 

дейности са разпределени в 3 работни пакета. 

 2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: има изключително активна публикационна изява на ръководения 

от проф. Евелина Пенчева екип: 45 научни труда, от които 13 са статии, публикувани в 

списания, 30 са доклади на конференции, 1 монография и 1 дисертация. От статиите 2 са 

в списания с IF, 5 са с ранг фактор SJR и 6 статии са в списания, реферирани и 

индексирани в Scopus и Web of Science бази данни. От докладите 23 са на IEEE  и IFIP 

конференции. От представените в отчета 45 на брой трудове в Scopus са реферирани 29. 

Получените резултати са получили разпространение в 1 монография и 44 публикации в 

авторитетни научни списания и форуми. Във всички трудове е изказана благодарност 

към проекта, финансиран от ФНИ при МОН. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  
Одиторът удостоверява допустимостта на отразените във Финансовия отчет за първия 

етап разходи в размер на 44 589,11 лева, Всички разходи са документално обосновани, 

отчетени и потвърдени с оригинални разходно-оправдателни документи, съгласно 

националното законодателство. Одиторът не е констатирал неправилно отчетени 

разходи. 

Налице са неизразходвани средства в размер на 15 410,89 лева. 

4. Заключение:  
ПНЕК по  технически науки счита, че в проекта са постигнати много добри резултати от 

изследването на актуален научен проблем за бъдещето развитие на Интернет 

технологиите и услугите. Изследвани са архитектури, модели, методи и стратегии за 

ефективен мениджмънт в развитието на Интернет на бъдещето. След обстойно 

обсъждане на представения отчет и рецензии, ПНЕК по  технически науки единодушно 

гласува „много добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:  
1.  ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН07/10 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/22 от 12 юли 2018 г., че разходите в размер на               

44 589,11 лв. по Договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/10 от 2016 г., в размер 

на  60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 15 410,89 лв. да бъде прехвърлена 

към  втория етап на Договора. 

 

Решение на ИС:  
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1.  На основание на докладвана оценка от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/10 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило  финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/22 от 12 юли 2018 г., че разходите в размер на 

44 589,11 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3.  ПНЕК предлага финансиране на втория етап на Договор ДН07/10 от 2016 г.  в 

размер на  60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 15 410,89 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към  втория етап, като възлага да бъде сключено 

допълнително споразумение, тъй като сумата от неизразходвани средства 

надхвърля 15% от бюджета,  съгласно чл. 72, ал. 3 от Правилника на ФНИ. 

5. Изисква от ръководителя да депозира обосновка, в която да посочи причините 

за неизразходването на средства в размер на 15 410,89 лв. от първи етап и 

прехвърлянето на средствата във втори етап на договора. 

 

2.4.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/11 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Ирен Хернани Цибранска-

Цветкова, на тема „Метод за оценка на ефективността на пренос при интегрирани 

процеси в биореактор с мембранно разделяне“, базова организация Институт по  

инженерна химия - БАН. 

Първоначална обща сума – 60 000 лв. 

Преведени за I етап – 30 000 лв. 

 Оценка за I етап – „Много добър“ 

 Неизразходвани средства – 3 610,91 лв. 

 Непризнати разходи – 0,0 лв. 

 Признати разходи – 26 389,09 лв. 

 Преразход – 0,0 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  

Научният отчет съдържа описанието на извършените дейности по проекта в рамките на 

3 работни пакета (РП1 – РП3).  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: По проекта са направени 18 научни публикации: Една 

публикация в списание Chemical Engineering Research and Design с импакт фактор ISI IF 

= 2.538. Две публикации в списания с Импакт ранг (ИР) в Chemical Engineering 

Transactions с SJR 0.346 и една в Journal of Chemical Technology and Metallurgy с SJR 

0.196. Пет броя в други реферирани издания: Physical Sciences Reviews (2 бр.), Journal of 

International Scientific Publications (1), Scientific works of university of food technologies (1), 

Food Science and Applied Biotechnology (1); Един учебник: И.Х. Цибранска, Д.К. 

Мутафчиева. Биореакторна техника, ХТМУ, 2018 и две глави в две монографии 

(Tylkowski, B., Tsibranska, I. Chapter 9: Polymers application for separation/filtration of 

biological active compounds. In: Polymer Engineering, Eds. B. Tylkowski, K. Wieszczycka, R. 

Jastrzab, Walter de Gruyter, 2017; Tsibranska, S. Vlaev, B. Tylkowski, Chapter 10: The 

problem of fouling in submerged membrane bioreactors – model validation and experimental 

evidence, in Chemical Synergies, From the Lab to In Silico Modelling, Ed. by Bandeira, Nuno 

A.G. and Tylkowski, B., ISBN 978-3-11-048135-8, De Gruyter, 2018). 
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3. Фактически констатации в одитния доклад:  
Одиторът удостоверява допустимостта на отразените във Финансовия отчет за първия 

етап разходи в размер на 26 389,09 лева, Всички разходи са документално обосновани, 

отчетени и потвърдени с оригинални разходно-оправдателни документи, съгласно 

националното законодателство. Одиторът не е констатирал неправилно отчетени 

разходи. 

Няма извършен преразход по отделните пера на финансовия план. Налице са 

неизразходвани средства в размер на 3 610,91 лева. 

4. Заключение:  
По проекта са постигнати много добри научни резултати от изследването на актуален 

научен проблем, които са публикувани в авторитетни научни списания с импакт фактор 

/или импакт ранг, отговарящи на изискването по чл. 70 за статии, публикувани или 

приети за печат в реферирани и индексирани списания. След обстойното обсъждане на 

отчета за етап 1 на договор ДН07/11 от 2016 г. и рецензиите, ПНЕК прие обобщена 

оценка „Много добър“. 

Решение на ПНЕК:  
1.  ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН07/11 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/54 от 10 юли 2018 г., че разходите в размер на                     

26 389,09 лв. по Договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/11 от 2016 г., в размер 

на  30 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 610,91 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап на Договора. 

 

Решение на ИС:  
1.  На основание на докладвана оценка от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/11 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/54 от 10 юли 2018 г., че разходите в размер на 

26 389,09 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3.  Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/11 от 2016 г. в размер на  

30 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 610,91 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

 

2.4.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/13 от 2016 г., с ръководител доц. д-р инж. Мария Пандиева, на тема 

„Изследване на пиезоелектричната реакция на слойни микрогенератори върху гъвкави 

подложки“, базова организация Технически университет - София. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – „Много добър“ 

 Неизразходвани средства – 4216,23 лв. 

 Непризнати разходи – 0,0 лв. 
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 Признати разходи – 55783,77 лв. 

 Преразход – 0,0 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  

По научната програма на проекта през първия етап е работено по 3 от общо 5 работни 

пакета.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: По резултатите от РП1 „Изследване на пиезиелектричната 

реакция на гъвкав ПЕГ със слоеве от неоловни материали“ са публикувани 5 научни 

труда (4 публикации плюс една приета за печат). Една от публикациите е с IF = 1,689 (в 

сп. Applied Sciences), a други 3 са видими в Scopus IEEE Xplore. По работния пакет РП2 

„Израстване, характеризиране и оптимизиране на хетероструктури за генериране на 

енергия на база ZnO и AlN слоеве, получени с Атомно Послойно Нанасяне (АПН) на 

гъвкави подложки“ са отчетени 2 публикации с импакт ранг SJR (Journal of Physics – SJR 

0,241 за 2017 г. и в Proceedings of the International Spring Seminar on Electronic Technology 

– SJR 0,176 за 2017 г.). 

Екипът на проекта е популяризирал работата си на национално и международно ниво и е 

осъществил контакти с научни колективи и чуждестранни учени от Армения, Словения, 

Индия, Казахстан и Израел, работещи по сходна тематика. Създаден е профил на 

проекта в научната мрежа „Research Gate“, както и уеб-страница на проекта.  

3. Фактически констатации в одитния доклад:  
Одиторът удостоверява допустимостта на отразените във Финансовия отчет за първия 

етап разходи в размер на 55 783,77 лева. Всички разходи са документално обосновани, 

отчетени и потвърдени с оригинални разходно-оправдателни документи, съгласно 

националното законодателство. Одиторът не е констатирал неправилно отчетени 

разходи. 

Няма извършен преразход по отделните пера на финансовия план. Налице са 

неизразходвани средства в размер на 4 216,23 лева. 

4.Заключение:  
Оценката на извършената работа по научната част на договор ДН07/13 от 2016 г. е 

оценена и от двамата рецензенти като „МНОГО ДОБРА“, която оценка се споделя 

изцяло и от ПНЕК по технически науки.  

Решение на ПНЕК:  
1.  ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН07/13 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/21 от 12 юли 2018 г., че разходите в размер на 

55783,77 лв. по Договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/13 от 2016 г., в размер 

на  60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 216,23 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап на Договора. 

 

Решение на ИС:  
1.  На основание на докладвана оценка от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/13 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/21 от 12 юли 2018 г., че разходите в размер на 
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55 783,77 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3.  Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/13 от 2016 г. в размер на  

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 4216,23 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

 

2.4.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/14 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Наташа Григорова Ваклиева-

Банчева, на тема „Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда“, 

базова организация Институт по инженерна химия, БАН. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – “много добър” 

 Неизразходвани средства – 480,11 лв. 

 Непризнати разходи – 0,00 лв 

 Признати разходи – 59519,89 лв. 

 Преразход – 0.00 лв 

1.Резултати от изпълнението на работната програма:  

Работната програма е диференцирана и изпълнена в рамките на три работни пакети.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Получените научни резултати са публикувани в списания с 

импакт-фактор – 2 бр., в списания с импакт-ранг (ИР) – 4 бр. и в други реферирани 

издания – 11 бр. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  

Направените разходи по проекта за първия етап са свързани с разработване на проекта и 

разпространяване на получените резултати. Съгласно изготвения одитен доклад е 

констатирано, че направените разходи са „достоверни, надежни, точни и допустими“. Не 

са констатирани недопустими разходи, както и неправилно отчетени разходи. 

4.Заключение:  
След като се запозна и обсъди представените рецензии по отчета на Първия етап на 

Проекта, ПНЕК по технически науки единодушно гласува „Много добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН07/14. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/37 от 22.06.2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 519,89 лв. и сума на непризнатите разходи от  

0,00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН07/14 в  размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 480,11 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладвана оценка от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/14. 
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2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансовото становище 

от регистриран одитор с вх.№ 94ФФ/37 от 22.06.2018 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 59 519,89 лв. и сума на непризнатите 

разходи от 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН07/14 от 2016 г. в  размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 480,11 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

2.4.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/17 от 2016 г., с ръководител проф. дтн Людмил Дренчев, на тема 

„Разработване на нов подход за структурен дизайн и охарактеризиране на аморфни и 

нанокристални метални пени“, базова организация Институт по металознание, 

съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ при 

БАН. 

Първоначална обща сума – 116 000 лв. 

Преведени за I етап – 58 000 лв. 

 Оценка за I етап –  Много добър 

 Неизразходвани средства – 9 061,52 лв 

 Непризнати разходи – 0,00 

 Признати разходи – 48 938,48 лв 

 Преразход – 0,00 

1.Резултати от изпълнението на работната програма:  

Проведените в проекта дейности са разпределени в 9 работни пакета. Получените 

резултати са в съответствие с работната програма за първи етап.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Налице са две публикации по договора в две глави от книги на 

издателство Springer и една в рецензирано издание на конференция. Постигнати много 

добри резултати при създаване на математически модел и софтуерен продукт за 

симулации на поведението на газови мехурчета във вискозна течност. Изследвани са 

различни образци сплави и са получени метални пени. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  

Одиторът удостоверява допустимостта на отразените във Финансовия отчет за първия 

етап разходи в размер на 48 938,48 лв. Всички разходи са документално обосновани, 

отчетени и потвърдени с оригинални разходно-оправдателни документи, съгласно 

националното законодателство. Одиторът не е констатирал неправилно отчетени 

разходи. 

Налице са неизразходвани средства в размер на 9 061,52 лв. 

4. Заключение:  
Оценките за работата по договор ДН07/17 от 2016 г., с ръководител проф. дтн Людмил 

Дренчев, на тема „Разработване на нов подход за структурен дизайн и охарактеризиране 

на аморфни и нанокристални метални пени“ дадени от двамата рецензенти е МНОГО 

ДОБЪР и ДОБЪР. ПНЕК по технически науки счита, че в проекта са постигнати много 

добри резултати. 

Решение на ПНЕК:  
1.  ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН07/17 от 2016 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94АА/13 от 13 юли 2018 г., че разходите в размер на 

48 938,48 лв. по Договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/17 от 2016 г., в размер 

на  58 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 9 061,52 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап на Договора 

5.  Да се коригира през Втория етап забележката за надхвърляне на 7% за базовата 

организация. 

 

Решение на ИС:  
1.  На основание на докладвана оценка от ПНЕК ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/17 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансовото становище 

от регистриран одитор с вх. № 94АА/13 от 13 юли 2018 г., че разходите в размер 

на 48 938,48 лв.  са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи 

от 0,00 лв. 

3.  Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/17 от 2016 г., в размер 

на  58 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 9 061,52 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап, като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. 

5. Изисква от ръководителя да депозира обосновка, в която да посочи причините 

за неизразходването на средства в размер на 9 061,52 лв. от първи етап и 

прехвърлянето на средствата във втори етап на договора. 

6. Възлага на ПНЕК да представи становище относно констатацията за 

надхвърляне на допустимите 7% отчисления за административни разходи, както 

да изиска и становище от одитора. 

 

2.4.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/19 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Илия Георгиев Илиев, на тема 

„Методи за оценка и оптимизиране на електромагнитните излъчвания в урбанизирани 

среди“, базова организация Технически университет - София. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – „Много добър“ 

 Неизразходвани средства – 20781,38 лв. 

 Непризнати разходи – 0,0 лв. 

 Признати разходи – 39218,62 лв. 

 Преразход – 0,0 лв. 

1.Резултати от изпълнението на работната програма:  

Колективът по договор ДН07/19 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Илия Георгиев 

Илиев е работил по 7 работни пакета (в хода на изпълнението на проекта са включени и 

два нови работни пакета).  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Проведените изследвания по становището и на двамата 
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рецензенти е на високо научно ниво и са постигнати много добри научни резултати. 

Последните са намерили отражение във внушителен брой публикации, включително и в 

реномирани научни списания с импакт фактор и авторитетни реферирани и индексирани 

издания. Има изпълнение на 100% на всички дейности по работната програма, 

включително и на някои дейности, планирани за втория етап. По проекта са направени 

общо 19 публикации, от които 5 публикации в списания с IF, 9 доклади на 

международни IEEE конференции, 2 публикации в български списания и 3 доклада на 

конференции у нас в България. Във всички публикации има благодарност към ФНИ. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  

Одиторът удостоверява допустимостта на отразените във Финансовия отчет за първия 

етап разходи в размер на 39218,62 лева. Всички разходи са документално обосновани, 

отчетени и потвърдени с оригинални разходно-оправдателни документи, съгласно 

националното законодателство. Одиторът не е констатирал неправилно отчетени 

разходи. 

Няма извършен преразход по отделните пера на финансовия план. Налице са 

неизразходвани средства в размер на 20 781,38 лева. 

4. Заключение:  
Оценката на извършената работа по научната част на договор ДН07/19 от 2016 г. е 

оценена и от двамата рецензенти като „МНОГО ДОБРА“, която оценка се споделя 

изцяло и от ПНЕК по технически науки.  

Решение на ПНЕК:  
1.  ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН07/19 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/27 от 25 юли 2018 г., че разходите в размер на 

39218,62 лв. по Договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/19 от 2016 г. в размер 

на  60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 20 781,38 лв. следва да бъде 

прехвърлена към втория етап на Договора. 

 

Решение на ИС:  
1.  На основание на докладвана оценка от ПНЕК,  ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/19 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/27 от 25 юли 2018 г., че разходите в размер на 

39 218,62 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от 

0,00 лв. 

3.  Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/19 от 2016 г. в размер на  

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 20781,38 лв. следва да бъде 

прехвърлена към втория етап, като възлага да се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране. 

5. Изисква от ръководителя да депозира обосновка, в която да посочи причините 

за неизразходването на средства в размер на 20781,38 лв. от първи етап и 

прехвърлянето на средствата във втори етап на договора. 
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2.4.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/21 от 2016 г. с ръководител доц. д-р Десислава Маринчева-Калоянова, на 

тема „Кинетични и динамични модели на интелигентни биосензори за токсични 

замърсители“, базова организация ХТМУ. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – „добър“ 

 Неизразходвани средства – 3055,95 лв. 

 Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 Признати разходи – 56 944,05 лв. 

 Преразход – 0,00 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  

Дейностите по работната програма са обособени в два пакета. 

 2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Не е постигнато оформянето и публикуването на общо 5 статии 

с импакт-фактор. Публикувана е една статия в списание с SJR фактор, 1 статия, 

публикувана в нереферирано списание, 3 постера, представени на конференция в Гърция 

и има една подготвена за печат статия. 

3.Фактически констатации в одитния доклад:  

Направените разходи по проекта за първия етап са необходими за разработване на 

проекта и разпространяване на получените резултати. Съгласно изготвения одитен 

доклад е констатирано, че направените разходи са „действително извършени, акуратни и 

допустими“. Не са констатирани недопустими разходи, както и неправилно отчетени 

разходи. 

4. Заключение:  
След като се запозна и обсъди представените рецензии по отчета на първия етап на 

проекта, ПНЕК по технически науки единодушно гласува оценка „Добър“. 

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

научната част по договор ДН07/21. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх № 94ГГ/28 от 13.07.2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 944,05 лв. и сума на непризнатите разходи от  

0,00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН07/21 в  размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3055,95 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап на договора. 

 

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

научната част по договор ДН07/21. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх № 94ГГ/28 от 13.07.2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 944,05 лв. и сума на непризнатите 

разходи от 0,00 лв. 
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3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН07/21 от 2016 г. в  размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 055,95 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

2.4.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/22 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Георги Любенов Илиев, на тема 

„Само-координиращи се и адаптивни безжични Кибер-Физични Системи с човек във 

веригата“, базова организация Технически университет - София. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – ”много добър” 

 Неизразходвани средства – 1 747,22 лв. 

 Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 Признати разходи – 58 252,78 лв. 

 Преразход – 0,00 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма се състои 

от дейности по четири работни пакета (РП). 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: През първия етап са направени 15 публикации: 

 4 статии в списания с импакт фактор 1.2; 

 1 статия в списание с импакт фактор 0.771 

 2 глави от книги на международни издателства; 

 8 доклада на международни конференции в Кейп Таун, Атина, Тел Авив и 

Барселона; 

Авторите са изказали благодарност към Фонд ”Научни изследвания” 

Оценките и на двамата рецензенти са ”много добър“. Единият рецензент отбелязва 

значителното участие на докторантите и младите учени в работата по проекта.  

3. Фактически констатации по одитния доклад: 

Няма непризнати разходи. Преразпределението на разходите не превишава 15% от 

общия размер на допустимите преки разходи. Неизразходваните средства са 1 747,22 лв. 

4. Заключение:  

Потвърждава се допустимостта на отразените разходи във финансовия одит за първи 

етап от договор ДН07/22 и се предлага обобщена оценка ”много добър“. 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН07/22 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/24 от 25.07.2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 252,78 лв., като няма непризнати разходи.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН07/22 от 2016 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 747,22 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 
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1. На основание на докладвана оценка от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/22 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/24 от 25.07.2018 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 252,78 лв. и сума на непризнатите 

разходи от 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН07/22 от 2016 г. в размер на 

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 747,22 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

2.4.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/24 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Пламенка Иванова Боровска, на 

тема „Интелигентен метод за адаптивно откриване на in silico знания и вземане на 

решения, базирани на анализ на потоци големи данни за целите на научните 

изследвания“, базова организация Технически университет - София. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – Много добър 

 Неизразходвани средства – 7982,68 лв. 

 Непризнати разходи – 0,0 лв. 

 Признати разходи – 52017,32 лв. 

 Преразход – 0,0 лв. 

1.Резултати от изпълнението на работната програма: Работната програма е 

диференцирана и изпълнена в рамките на осем работни пакета. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Публикационната дейност по проекта има за резултат 15 статии 

и доклади на международни конференции, от които 5 статии са с IF и 5 доклада с ранг 

фактор SJR. Активно е работено по популяризирането и разпространението на 

резултатите от проекта в медиите и социалните мрежи, както и изграждането на 

тематична мрежа. Създаден е сайт на проекта (http://insilicokdd.com), плакат, 

информационен ден (30.10.2017 г.), публикации във вестници и списания (АзБуки, 

Наука, Нов технически авангард). 

3.Фактически констатации в одитния доклад:  
Одиторът е констатирал, че действително направените разходи, които са отчетени за 

първия етап на договора са в размер на 52 017,32 лева и е удостоверил тяхната 

допустимост. Всички разходи са документално обосновани, отчетени и потвърдени с 

оригинални разходно-оправдателни документи, съгласно националното 

законодателство. Одиторът не е констатирал неправилно отчетени разходи. 

Няма извършен преразход по отделните пера на финансовия план. Налице са 

неизразходвани средства в размер на 7 982,68 лева. 

4. Заключение:  
ПНЕК по технически науки обстойно обсъди представения отчет и рецензии и 

единодушно гласува „много добра“ оценка. 

Решение на ПНЕК:  
1.  ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН07/24 от 2016 г. 

http://insilicokdd.com/
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/24 от 16 юли 2018 г., че разходите в размер на 

52017,32 лв. по Договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/24 от 2016 г., в размер 

на  60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 7982,68 лв. следва да бъде 

прехвърлена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1.  На основание на докладвана оценка от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/24 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/24 от 16 юли 2018 г., че разходите в размер на 

52 017,32 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  

0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на Договор ДН07/24 от 2016 г. в размер 

на  60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 7 982,68 лв. следва да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

 

2.4.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/25 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Александър Ташев, на тема 

„Комплексен анализ на антитуморни метаболити на неизучени видове от българската 

флора и сертифицирани чуждоземни хибриди от род Juniperus L. (Cupressaceae) чрез 

съвременни изследователски технологии“, базова организация Лесотехнически 

университет - София. 

Първоначална обща сума – 118 000 лв. 

Преведени за I етап – 59 000 лв. 

 Оценка за I етап – Много добър 

 Неизразходвани средства – 5 836,42 лв 

 Непризнати разходи – 20,78 лв 

 Признати разходи – 53 163,58 лв 

 Преразход – 0,00 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  
Проведените в проекта дейности са разпределени в 12 работни пакета. Анализ на 

антитуморни хроматографски фракции от екстракти от хвойна чрез HPLC, 

UHPLC/MS/MS и СС. 

1. Спектрално охарактеризиране на съединения в антитуморни екстракти от хвойна. 

2. Класически/съвременни методи за оптимизиране на екстракцията на антитуморни 

вещества от хвойна. 

3. HPLC и UHPLC/MS анализи при оптимизиране на екстракцията на метаболити от 

хвойна чрез класически и съвременни методи. 

4. Не се предвижда за разработка през първи етап. 

5. ДНК анализ на таксономичната принадлежност на представители на хвойна с 

най-висока противотуморна активност. 
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6. Управление на договора. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Като резултат от Първи етап от договора са направени 5 

докладвания на научни форуми. Направени са две публикации в списания с IF. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  
Одиторът удостоверява допустимостта на отразените във Финансовия отчет за първия 

етап разходи в размер на 53 163,58 лв. Всички разходи са документално обосновани, 

отчетени и потвърдени с оригинални разходно-оправдателни документи, съгласно 

националното законодателство. Налице са неизразходвани средства в размер на 5 836,42 

лв. Непризнати разходи 20,78 лв. 

4. Заключение:  
Резултатите от първи етап са съгласно утвърдената план-програма. Оценките за 

извършената работа по Договор ДН07/25 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Александър 

Ташев, са Много добър и от двамата рецензенти. ПНЕК по технически науки счита, че в 

проекта са постигнати много добри резултати от изследването на антитуморни екстракти 

от хвойни, като са изследвани българси природни и чуждоземни сертифицирани 

хибридни видове. Идентифицирани са антитуморни съединения в екстракти от хвойна и 

са представени структурните им формули. 

Решение на ПНЕК:  
1.  ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН07/25 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/77 от 16 юли 2018 г., че разходите в размер на 

53 163,58 лв. по договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/10 от 2016 г. в размер 

на 59 000 лв.  

4. Сумата от 20,78 лв непризнати от одитора разходи да бъдат приспаднати от 

неизразходваните средства в размер на 5 836,42 лв. 

5.  Остатъка от сумата на неизразходваните средства в размер на 5 815,64 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап на Договора. 

 

Решение на ИС:  
1.  На основание на докладвана оценка от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/25 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/77 от 16 юли 2018 г., че разходите в размер на 

53 163,58 лв. са признати и законосъобразни, както и сумата на непризнатите 

разходи от  20,78  лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/10 от 2016 г., като се 

сключи допълнително споразумение  в размер на  59 000 лв., от които се приспада 

сумата на непризнати разходи в размер на 20,78 лв.   

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 815,64 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

 

 

2.4.16. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/26 от 2016 г., с ръководител проф. дфн Петър Иванов Петров, на тема 
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„Изследване на енергийния трансфер при заваряване с концентрирани топлинни 

източници“, базова организация Институт по електроника „Академик Емил Джаков“, 

БАН. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

Оценка за I етап – Мн. добър 

Признати разходи – 38582,47 лв. 

Неизразходвани средства – 21417,53 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Преразход – 0,00 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма:  

Основните дейности по всички работни пакети са изпълнени в съответствие с работния 

график. Не са постигнати повече резултати от планираните. По-значимите резултати са: 

 Разработен е модел на електрическата дъга при плазмено заваряване и са 

определени характеристиките; 

 Разработен е симулационен модел на процесите в електронен сноп за заваряване; 

 Разработен и реализиран е симулационен модел на заваръчна вана и е разгледано 

формирането на парогазовия канал под външно силово въздействие при 

електронно лъчево заваряване; 

 Разработена е документация на електрическата част на лабораторна апаратура за 

плазмено заваряване както и устройство за определяне на КПД на плазмено и 

електронно лъчево заваряване. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Постигнатите научни резултати са отразени чрез: 

• Издания с импакт фактор (IF) – 1 отпечатана статия. 

• Отпечатани статии в издания с SJR - 2 бр. 

• Изнесени и публикувани доклади в сборници на международни научни 

конференции – 2 бр.. 

3. Фактически констатации в одитния доклад:  

Проекта е одитиран от лицензиран одитор Георгена Димитрова Иванова с 

регистрационен номер 0412. Доклада е заведен във Фонд „Научни изследвания“ под 

номер 94ГГ/26 от 11.07.2018. 

Констатации на одитора: „Удостоверяваме допустимостта на отразените във 

Финансовия отчет за първи етап разходи в размер на 38 582.47 лв. и потвърждаваме, че 

тези разходи са: 

1. Документирани с разходооправдателни документи и други документи с 

доказателствена стойност, съгласно националното законодателство; 

2. Действително извършени от Бенефициента в срока на изпълнение на първи етап на 

договора (15.12.2016-15.06.2018); 

3. Разходите са необходими за изпълнение на проекта и отговарят на принципите за 

добро финансово управление – реалистичност и ефективност; 

4. Извършени от Бенефициента; 

5. Целесъобразни и се отнасят за дейностите, включени в проекта.“ 

Общо за Финансовия отчет Етап I признатите/изразходваните средства са 38 582.47 лв., а 

неизразходваните средства са 21 417.53 лв.. Няма непризнати разходи или преразход. 

4. Заключение:  
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Потвърждава се допустимостта на отразените разходи във финансовия одит за първи 

етап от договор ДН07/26. На база на оценките на рецензентите и одитния доклад 

предлагам обобщена оценка „Много добър“.  

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

на научната част по договор ДН07/26 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило във Фонд „Научни изследвания“ 

становище с Вх. № 94ГГ/26 от 11.07.2018 г. от лицензиран одитор, че разходите по 

договора за Етап I са признати и законосъобразни в размер на 38 582.47 лв. 

Непризнатите разходи и преразхода на средства по договора за Етап I няма (0.00 лв.), а 

неизразходваните средства са в размер 21 417.53 лв. 

3. На база на оценката на рецензентите и одитния доклад ПНЕК предлага финансиране 

на втори етап на договор ДН07/26 от 2016 г. в размер на  60 000 лв.. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 417.53 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание на докладвана оценка от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/26 от 2016 г. 

2. Изисква от ръководителя на проекта да депозира обосновка, в която да посочи 

причините за неизразходването на средства в размер на 21 417.53 лв. от първи 

етап и прехвърлянето на средствата във втори етап на договора, а при условие, че 

е налична вече такава, да се пристъпи към плащане, т.е. към т. 3, 4 и 5 на 

решението. 
3. Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/26 от 2016 г., като се 

сключи допълнително споразумение  в размер на  60 000 лв. 

4. Приема финансовия отчет на основание на постъпило становище с Вх. № 

94ГГ/26 от 11.07.2018 г., че разходите по договора в размер на 38 582.47 лв. са 

признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от 0.00 лв. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 21 417.53 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

 

 

2.4.17. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/27 от 2016 г., с ръководител доц. д-р инж. Юлиан Емилов Рангелов, на 

тема „Изследване на устойчивостта на електроенергийната система и управлението на 

честотата при преобладаващ дял на производство от възобновяема енергия“, базова 

организация Технически университет – Варна. 

Първоначална обща сума – 120 000 лв. 

Преведени за I етап – 60 000 лв. 

 Оценка за I етап – “добър“ 

 Неизразходвани средства – 0,00 лв. 

 Непризнати разходи – 15,35 лв. 

 Признати разходи – 60 000 лв. Преразход – 0,00 лв. 

1.Резултати от изпълнението на работната програма:  
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Отчитаният първи етап от Работната програма по Проекта включва шест работни 

пакети. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: През първия етап са оформени и публикувани 6 статии, 1 от 

които е индексирана в базите данни EBSCO и Copernicus, а осналите 5 - в Scopus. 

Приложени са и описания на два програмни продукта, създадени от колектива. Отчита 

се, че един от членовете на колектива е заел академична длъжност асистент, а за друг 

това предстои.  

3. Фактически констатации в одитния доклад:  
Потвърждава се допустимостта на отразените разходи във финансовия отчет за първи 

етап в размер на 60 000 лв., като общото съотношение на покритието на разходите е 

100%. 

Отчетен е преразход от 15,35 лв по група „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи, пряко свързани с проекта“, като този преразход е недопустим 

поради превишаване на разходите над максималнния размер на полученото 

финансиране. 

4. Заключение:  
След като се запозна и обсъди представените рецензии по отчета на първия етап на 

Проекта, ПНЕК по технически науки единодушно гласува оценка „Добър“. 

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

научната част по договор ДН07/27 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 94СС/19 от 12 юли 2018 г., че разходите в размер на 60 000 

лв. по договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на Договор ДН07/27 от 2016 г. в размер 

на  60 000 лв.  

4. Преразходът в размер на 15,35 лв. да бъде за сметка на сумата за втория етап на 

Договора. 

 

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

научната част по договор ДН07/27 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 94СС/19 от 12 юли 2018 г., че разходите в размер на 

60 000 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  

15,35 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/27 от 2016 г., като се 

сключи допълнително споразумение  в размер на  60 000 лв., от които се приспада 

сумата на непризнати разходи в размер на 15,35 лв.   

 

 

2.4.18. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор ДН07/28 от 2016 г. на тема „Изследване и създаване на нови износоустойчиви 

покрития с използване на композиционни и наноматериали“ с ръководител проф. д-р 
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инж. Георги Константинов, базова организация Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „ Н. Пушкаров”. 

Първоначална обща сума –  118 363 лв. 

Преведени за I етап – 59 181,5 лв. 

Оценка за I етап – „Добър“ 

Признати разходи – 47 408,64 лв. 

Неизразходвани средства – 11 772,86 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Преразход – 0,00 лв. 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: 

Работната програма е диференцирана и изпълнена в рамките на три работни пакета.  

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Резултатите са популяризирани в: 

 Отпечатани статии в издания с SJR - 3 бр. 

 Изнесени и публикувани доклади в сборници на международни научни 

конференции – 3 бр. 

3. Фактически констатации в одитния доклад: 

Проекта е одитиран от лицензиран одитор Филип Асенов Колев с регистрационен номер 

0156. Докладът е заведен във Фонд „Научни изследвания“ под номер 94ФФ/35 от 

22.06.2018. 

Констатации на одитора: „Ние констатирахме, че действително направените разходи, 

които са отчетени в първия етап на договор ДН07/28 от 2016 г. в размер на 47 408.64 лв. 

са достоверни, надеждни, точни и допустими. Основавайки се на договорените 

процедури, които извършихме, ние не установихме недопустими разходи. При 

проверката не са констатирани неправилно отчетени разходи, всички са документално 

обосновани и отчетени в счетоводството на бенефициента.“  

4. Заключение:  
Потвърждава се допустимостта на отразените разходи във финансовия одит за първи 

етап от договор ДН07/28. На база на оценките на рецензентите и одитния доклад 

предлагам обобщена оценка „Добър“. 

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

научната част по договор ДН07/28 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило във Фонд „Научни изследвания“ 

финансовото становище с Вх. № 94ФФ/35 от 22.06.2018, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 47 408.64 лв. Непризнатите разходи са в размер 

на 0.00 лв., а неизразходваните средства са в размер на 11 772.86. 

3. На база на оценката на рецензентите и одитния доклад ПНЕК предлага финансиране 

на втори етап на договор ДН07/28 от 2016 г. в размер на  59 181.5 лв.. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 11 772.86 лв., да бъде прехвърлена 

към втория етап на договора. 

 

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

научната част по договор ДН07/28 от 2016 г. 
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2. Изисква от ръководителя да депозира обосновка, в която да посочи причините 

за неизразходването на средства в размер на 21 417.53 лв. от първи етап и 

прехвърлянето на средствата във втори етап на договора, а при условие, че е 

налична вече такава, да се пристъпи към плащане, т.е. към 3, 4 и 5. 

3. Приема финансовия отчет на основание на постъпило във Фонд „Научни 

изследвания“ финансово становище с Вх. № 94ФФ/35 от 22.06.2018, че разходите 

в размер на 47 408.64 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите 

разходи от  0.00 лв. 

4. Приема да се финансира втори етап на Договор ДН07/28 от 2016 г., като се 

сключи допълнително споразумение  в размер на  59 181.50 лв. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 21 417.53 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

 

  

2.4.19. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

Договор ДН07/29 от 16.12.2016 г., с ръководител доц. д-р инж. Людмил Фачиков, на 

тема „Изследване влиянието на метода на синтез и подложката върху свойствата на 

сплавни (Co-Sn, Ni-Sn, Co-Ni) наноразмерни прахове и техни въглеродни композити“, 

базова организация Химикотехнологичен и металургичен университет – София. 

Първоначална обща сума на Проекта –  120 000,00 лв. 

Преведени за I етап – 60 000,00 лв. 

 Оценка за I етап – „Много добра“ 

 Неизразходвани средства от І етап – 1 615,83 лв. 

 Непризнати разходи – няма 

 Признати разходи – 58 384,17 лв. 

 Преразход – няма 

1. Резултати от изпълнението на работната програма: Проектът включва четири 

Работни пакета, всеки един от които е съставен от добре обосновани и правилно 

организирани в изпълнението им дейности. 

2. Обобщена оценка за изпълнението на проекта в съответствие с чл. 82 на 

Правилника на ФНИ: Във връзка с реализацията и разпространението на научните 

резултати от проекта, авторите са участвали в три национални научни форуми и седем 

международни симпозиуми по нанонаука и нонотехнологии в САЩ, Франция, Швеция, 

Дания, Испания, Гърция и ОАЕ. Публикувани са 7 научни съобщения, а едно е прието за 

печат. Три от тези научни съобщения са публикувани в международното научно 

списание Rev. Adv. Mater. Sci. с импакт-фактор 2,5, четири в  J. Chem. Technol. Metal., 

(SJR = 0,2) и една в Proceedings of the IESR International Conference on Nanoscience, 

IC2NAN’2018. Тази публикационна активност е убедително доказателство за високото 

качество на проведените изследвания и на получените резултати.  

3. Фактически констатации в одитния доклад:  

Общата изразходвана сума, която е предмет на верификация, възлиза на 58 384.17 лв. 

Коефициентът на покритие на разходите е 100% и представлява общата изразходвана 

сума, верифицирана от одитора. 

4.Заключение:  

След като се запозна и обсъди представените рецензии по отчета на първия етап на 

Проекта, ПНЕК по технически науки единодушно гласува „Много добра“ оценка. 
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Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Много добър“ 

на научната част по договор ДН07/29 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 94ГГ/23 от 06 юли 2018 г., че разходите в размер на 

58 384,17 лв. по договора са признати и законосъобразни. 

3.  ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН07/29 от 2016 г. в размер на 

60 000 лв.  

4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 615,83 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап на Договора. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание на докладвана оценка от ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН07/29 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. № 94ГГ/23 от 06 юли 2018 г., че разходите в размер на 

58 384,17 лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  

0.00 лв.  

3.  Приема да се финансира втори етап на договор ДН07/29 от 2016 г. в размер на  

60 000 лв.  
4.  Сумата на неизразходваните средства в размер на 1615,83 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

 

 

2.4.20.В изпълнение на решение на ИС Протокол № 37 от 26.10.2018 г. ПНЕК по 

технически науки разгледа и обсъди доклад с Вх. № 94РР/59 от 30.10.2018 г. 

относно финансово становище с Вх. № 94РР/3 от 18.01.2018 г. по финансов отчет за 

първи етап по Договор ДН07/2 от 14.12.2016 г., с ръководител гл. ас. д-р инж. 

Станчо Йорданов на тема: „Синтез и охарактеризиране на наномодифицирани 

покрития върху метали на база преходни и редкоземни оксиди и изследване на 

корозионната им устойчивост”, базова организация: Институт по металознание, 

съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и 

аеродинамика (ИМСТЦХА) – БАН, София. 

Първоначална обща сума – 118 000 лв. 

Преведени за I етап – 59 000 лв. 

Признати разходи – 57 179,39 лв. 

Неизразходвани средства – 1 820,61 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Преразход по пера – 421,24 лв. 

Оценка за I етап приета от ИС, Протокол № 37 от 26.10.2018 г. – „Добър“ 

Фактически констатации в одитния доклад:  

Оценката за финансовото изпълнение на етапа, както и за закупените материални 

активи е без забележки и е положителна. Финансовият отчет на Етап І показва, че 

той е бил планиран да бъде финансиран с обща сума от 59 000 лева. Общата 

изразходена сума през първи етап на проекта в размер на 57 179,39 лв., като 

одиторът констатира преразход по пера в размер на 421,24 лв. (в това число 236,00 
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лв. преведени повече на ПО). Становището на одитора е, че преразходът може да 

се признае за втория етап на проекта. Неизразходваните средства според 

финансовото становище са в размер на 1 820,61 лв. 

Разходът на средствата, отпуснати по този проект са коректно описани във 

финансовите отчети поотделно за бенефициента и партньора и допълнително 

обобщени, а за закупените дълготрайни материални активи е подадена и 

съответната справка. При проверката не са констатирани неправилно отчетени 

разходи, всички са документално обосновани и отчетени.  

Решение на ПНЕК:  

1. ПНЕК по технически науки приема постъпилата пояснителна записка с Вх. № 

94РР/59 от 30.10.2018 г., че направените разходите по договор ДН07/2 от 2016 г. са 

признати и законосъобразни в размер на 57 179,39 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв.  

2. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН07/2 от 2016 г. в размер 

на 59 000 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 820,61 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап на договора, като се редуцира с направения преразход 

по пера през първия етап на договора в размер на 421,24 лв., които да се отчетат 

през втория етап на проекта. 

 

Решение на ИС:  

Изисква от ръководителя на договор ДН07/2 от 2016 г. да изготви  и 

представи нов финансов отчет съгласно Насоките за съответния конкурс и 

Указанията за отчитане - 2016, като представи и нов одитен доклад за своя 

сметка. 

 

II. Доклади от ръководители на проекти със следните договори: 

2.4.21. Доклад с Вх. № 0907/262 от 07.11.2018 г. от доц. д-р инж. Дорина 

Драганчева, ръководител на договор ДНТС/Китай01/12 от 12.12.2016 г., с базова 

организация Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА), Варна, към Института по 

металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“, БАН.  

Относно: Актуализиране на работния колектив на договора и включване в научния 

колектив на нов член – ас. инж. Атанас Ковачев – специалист по експериментална и 

измервателна техника. 

Обосновка: Във финалния етап на работната програма по договора са възникнали 

непредвидени обстоятелства, поради които предвидената финална командировка на 

двама специалисти от българския екип не може да се осъществи в предварително 

планирания състав (от 6-членния научен колектив само един е възможно да пътува през 

м. ноември, когато китайската страна може да ги приеме). Поради забавяне на 

командировката на китайските специалисти през 2018 г. графикът на дейностите от 

работната програма по договора се е изместил към края на проекта. Предвид тези 

обстоятелства и в интерес на успешното финализиране на проекта и разширяване 

спектъра на получените от него резултати, ръководителят предлага в научния колектив 

да се включи ас. инж. Атанас Ковачев – специалист по експериментална и измервателна 

техника в ЦХА, за осъществяване на командировка до Нанжинския институт по 

хидравлични изследвания, гр. Нанжин, партньор по проекта, за обмен на знания и 
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практически опит в провеждането на експериментални изследвания като част от 

композитното моделиране на процеси и съоръжения за защита на урбанизирани 

крайбрежни райони при наводнения. 

Приложени са: 

 Заявление за включване в научния колектив от ас. инж. Атанас Ковачев, 

придружено с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДНТС/Китай01/12 от 12.12.2016 г. 

Решение на ПНЕК: 

С един член против ПНЕК по технически науки приема искането за актуализиране на 

работния колектив по договор ДНТС/Китай01/12 от 12.12.2016 г. и включване в 

научния колектив на ас. инж. Атанас Ковачев. 

 

Решение на ИС: 

Приема искането за актуализиране на работния колектив по договор 

ДНТС/Китай01/12 от 12.12.2016 г., като в научния колектив  бъде включен ас. 

инж. Атанас Ковачев. 

 

 

2.5. Доклад с Вх. № 94РР/62 от 07.11.2018 г. от доц. Росица Николова – 

председател на ПНЕК по химически науки относно междинни отчети и доклад 

от ръководител: 

 

2.5.1. Във връзка с решение на Изпълнителен съвет прието с Протокол 37/26.10.2018 г. 

по т. 2.3.7 от дневния ред, ПНЕК по химически науки изиска обосновка за сумата от 

неизразходвани средства от първи етап в размер на 13 496,82  лв. от доц. д-р Галина 

Генчева, ръководител на договор ДН09/16 от 2016 г. на тема:„Проектиране на нови 

противотуморни препарати на основа на метални комплекси“ с базова организация - 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обосновка бе представена от 

ръководителя, като в нея бяха посочени причините, поради които през периода на Етап І 

от изпълнение на задачите по Договор ДН 09/16 се е наложило средства в размер на 

13496.82 лв. да се използват в периода между двата етапа, както следва:  

 1. В периода 23.09-08.10.2018 е планирано посещение на водещ учен в областта 

на рентгеноструктурния анализ от Държавания университет в Северна Дакота, Фарго, 

САЩ във връзка с обучение на младите учени, участници в проекта за прецизно 

решаване на структури на монокристални образци. За предвидената командировка е 

заплатен само билета. 

 2. През този период ще се наложи да се извършат заплащания на външни 

организации, предвид необходими анализи за подготовка на изпълнението на задачите 

от Етап ІІ, както и за закупуване на необходими химикали, реактиви и консумативи, 

осигуряващи непрекъснатост на научния експеримент. 

 3. Необходимост от средства за популяризиране на резултатите чрез представяне 

на резултати на по-широки форуми, включително и срещи с международни учени, 

работещи в областта на програмиране и синтез на нови противотуморни препарати. 

Приложение: преразпределение по финансовия план на етап ІІ по пера.   
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 Решение на ПНЕК: 

1. Приема представената обосновка за неизразходвани средства от първи етап в 

размер на 13 496,82  лв. от доц. д-р Галина Генчева, ръководител на договор 

ДН09/16 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/87, че разходите по договора в размер на 

46503,18  лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от  0 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН09/16 от 2016 г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 496,82  лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

Решение на ИС:  
1. Приема представената обосновка за неизразходвани средства от първи етап в 

размер на 13 496,82  лв. от доц. д-р Галина Генчева, ръководител на договор 

ДН09/16 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание на постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/87, че разходите по договора в размер на 

46503,18  лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от   

0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН09/16 от 2016 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 496,82  лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

2.5.2. Доклад с вх. № 0907/261/07.11.2018 г. от доц. д-р Силвия Тодорова, ръководител 

на договор ДНТС/ИНДИЯ 01/8 на тема: „ Наноразмерни оксиди с контролиран размер и 

морфология модифицирани с благородни метали (Pt, Pd, Ru) за процеси на очистване на 

газове (пълно окисление на летливи органични вещества и PROX процес)“, Институт по 

катализ - БАН. 

Относно: предложение за включване на нов член в екипа на договора – проф. Юрий 

Ангелов Кълвачев. 

Обосновка: неговата експертиза ще помогне за изпълнението на проекта. 

Приложение:  

 Декларация за съгласие на членовете на работния колектив 

 Заявление за участие на проф. Кълвачев 

 Научна биография на проф. Кълвачев на български и английски език. 

Решение ПНЕК  
Приема предложението на доц. Силвия Тодорова за включване в научния 

колектив по договор ДНТС/ИНДИЯ 01/8 от 2013 г. на проф. Юрий Ангелов 

Кълвачев. 

 

Решение на ИС:  
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Приема предложението на доц. Силвия Тодорова за включване в научния 

колектив по договор ДНТС/ИНДИЯ 01/8 от 2013 г. на проф. Юрий Ангелов 

Кълвачев. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Приемане на насоки и методика за оценка и допълнение 

„Специфични условия” по конкурс за проекти по програма за двустранно 

сътрудничество България – Индия – 2018 г. 

3.1. Доклад с изх. №80/496 от от проф. Вайсилов -  управител на ФНИ, относно 

обявяване на нови конкурси за научно и технологично сътрудничество до края на 

2018 г. и първата половина на 2019 г. и предварително проведени разговори със 

страни като Китай, Австрия и Русия. 

 

Решение на ИС: 

Приема Специфични условия“ с Китай и Австрия към „Общи насоки и методика 

по процедура „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество 

2018“, Образци на документите за кандидатстване, Приложения и Образец на 

договор. 

 

3.1.1. ИС обсъди решение за обявяване на „Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Китай“. Поради занижения интерес 

към конкурса за мобилност и невъзможност за удължаване на срока за подаване на 

нови предложения, се предлага обявяването на нов конкурс с Китай със следните 

срокове: 

 

Решение на ИС: 

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

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

Бюджета на Фонд „Научни изследвания“ за 2018 год. и Годишната оперативна 

програма на Фонда за 2018 год., утвърдена от Министъра на образованието и 

науката, Изпълнителният съвет взе решение за откриване на конкурс с 

наименование: „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ“; 

2. Одобрява конкурсна документация за конкурса: Покана към кандидатите за 

участие в конкурса, Допълнение „Специфични условия“ с Китай към „Общи 

насоки и методика по процедура „Конкурси за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2018“, Образци на документите за кандидатстване, 

Приложения и Образец на договор.   

3. Датата за откриване на конкурсна процедура, която следва да има съдържание, 

съгласно посоченото в    чл. 37, ал. 2 от ПФНИ, ще се определи след съгласуване 

с партньорската държава и съответно края на процедурата – (28.02.2019 г.). 

4. Указва на управителя в срок до 19.11.2018 г. да публикува поканата и 

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

ПФНИ. 
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3.1.2. Проф. Вайсилов докладва на членовете на ИС за проведената кореспонденция 

с Австрийската агенция за международно сътрудничество в областта на 

образованието и науката и дирекция „Наука“ на МОН. Австрийската страна е 

съгласна да бъде обявен конкурс до края на годината, като за параметри да служат 

тези от предходен конкурс, проведен през 2016 г. 

Съответно ИС обсъди решение за обявяване на „Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“ 

 

Решение на ИС: 

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

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

Бюджета на Фонд „Научни изследвания“ за 2018 год. и Годишната оперативна 

програма на Фонда за 2018 год., утвърдена от Министъра на образованието и 

науката, Изпълнителният съвет взе решение за откриване на конкурс с 

наименование: „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ“; 

2. Одобрява конкурсна документация за конкурса: Покана към кандидатите за 

участие в конкурса, Допълнение „Специфични условия“ с Австрия към „Общи 

насоки и методика по процедура „Конкурси за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2018“, Образци на документите за кандидатстване, 

Приложения и Образец на договор.   

3. Датата за откриване на конкурсна процедура, която следва да има съдържание, 

съгласно посоченото в    чл. 37, ал. 2 от ПФНИ, ще се определи след съгласуване 

с партньорската държава и съответно края на процедурата – 28.02.2019 г. 

4. Указва на управителя в  срок до 19.11.2018 г. да публикува поканата и 

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

ПФНИ. 

 

3.1.3. Проф. Вайсилов представи информация относно проведено заседание на 

Междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо 

сътрудничество в Москва на 25 и 26 октомври 2018 г., на което са обсъдени основни 

параметри във връзка с обявяването на предстоящ конкурс за 2019 г. Основен 

фактор за вземането на окончателно решение е одобряването на Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2019 г., поради което предложените параметри от 

българска страна ще бъдат допълнително съгласувани с Руския фонд.  

 Обявяване на конкурса – 15 май 2019 г. 

 Краен срок за подаване на проектни предложения – 1 юли 2019 г. 

 Размяна на списъците с подадените проекти от двете страни – 10 юли 2019 г. 

 Размяна на резултатите от оценяването на проектите – 20 септември 2019 г. 

 Вземане на съвместно решение за финансиране – 20 октомври 2019 г. 

 Старт на проектите – 15 ноември 2019 г.  

Предложението е да бъде завишен общият бюджетен план за конкурса на 900 000 

лв. а максималното финансиране за проект да бъде покачено на 40  000 лв.   

Решение на ИС: 
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1. Приема предложените параметри за обявяването на предстоящ конкурс  

през  2019 г., които ще бъдат допълнително съгласувани с Руския фонд.  

2. Възлага да се подготвят Допълнение „Специфични условия“ към „Общи 

насоки и методика по процедура „Конкурси за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2018“, Образци на документите за кандидатстване, 

Приложения и Образец на договор.   

 

По т. 4 от дневния ред – Информация от управителя на ФНИ за изпълнения на 

решения на ИС и текущи въпроси. 

4.1. Проф. Вайсилов представи на членовете на ИС информация за извършените 

дейности в администрацията на ФНИ от 02.10. до 25.10.2018 г.:  

 Нови конкурси; 

- Текущо състояние по конкурсите: подготвени специфични условия за 

конкурси с Китай и Австрия; 

 Конкурси от предни години: 

- Среща с председатели на ПНЕК; 

- Плащания по договори от 2016 г., одобрени от ИС; 

- Анекси за договорите с ЦЕРН – 1 подписан и платен. 

 Одити: 

- Подписан договор с одитор; 

- Финансов одит на около 40 малки проекта; 

- Проведен разговор за обществена поръчка. 

 Администрация и текущи конкурси за допълване състава на 

администрацията. 

 

Проф. Вайсилов посочи още необходимостта от закупуване на офистехника, тъй 

като компютърните конфигурации, които са на разположение на служителите на 

фонда, са остарели и са отпреди 10 години. 

Решение ИС: 

Приема да бъде обновена офистехниката във ФНИ и възлага на управителя да 

осигури закупуването на 8 бр. компютърни конфигурации. 

 

4.2. Доклад с изх. №80/497 от  проф. Вайсилов -  управител на ФНИ,  относно 

необходимостта от провеждане на допълнителни заседания на ПНЕК поради 

постъпването на значителен брой доклади от ръководителите на проекти и 

разглеждането и приемането на междинни отчети от Конкурсна сесия 2016.  

 

Решение ИС: 

1. Приема на основание по чл. 29, ал. 5 от Правилника на ФНИ да бъдат 

насрочвани до две допълнителни заседания на ПНЕК в случаи на изчерпан 

брой за годината. 

2. Членовете на комисиите следва да получат възнаграждение съгласно чл.28 

от правилника на ФНИ. 
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3. Възлага на секретарите да уведомят председателите на съответните 

постоянни научно-експертни комисии за допълнителния брой заседания. 

 

 

4.3. Доклад с изх. №80/494 от проф. Вайсилов относно изменение и допълнение на 

Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република 

България. Във връзка с провеждането на Процедурата са взети решения с Протокол 

№ 23/29.06.2018 г. и Протокол № 27/ 24.07.2018 г., където е посочено следното: 

„подписването на договор за финансиране по Процедура за подкрепа на 

международни научни форуми, провеждани в Република България, да бъде 

осъществявано достатъчно време преди провеждането му“. В тази връзка е 

необходимо удължаване на срока за подаване на документи до 26 ноември 2018 г.  

 

Решение ИС: 

1. Приема предложението срокът за участие по Процедура за подкрепа на 

международни научни форуми, провеждани в Република България , да бъде 

удължен до 26 ноември 2018 г.  

 2. Възлага на управителя на ФНИ тази информация да бъде качена на 

интернет страницата на ФНИ. 

 

4.4. Доклад с изх. №80/495 от проф. Вайсилов относно финансиране на проекти по 

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 технологиите COST 2018 г. Предвид 

Годишната оперативна програма за 2018 г. определеният бюджет от 600 000  лв. за 

този конкурс не е достигнат и в тази връзка предлага да бъдат изплатени в пълен 

размер всички одобрени договори  по COST, като остатъкът от 169 243, 31 лв.  би 

бил достатъчен за финансиране на нови 8 проекта с изплатен първи транш или 

цялостно изплатени 4 проекта, които са в очакване да постъпят.  

Приложение към Протокола: таблица с одобрените предложения за участие в 

акции по COST. 

Решение ИС: 
Приема да бъдат изплатени в пълен размер всички одобрени договори по 

Европейската програма за сътрудничество в областта на научните 

изследвания и технологии COST 2018 г. ( Приложение към Протокола).  

 

4.5. Проф. Вайсилов уведоми за получено в дирекция „Наука“ писмо от проф. д-р 

арх. Георги Георгиев, ръководител на Департамент "Архитектура" в Нов български 

университет, с което ни кани да разгледаме възможността за включване на МОН 

или друга препоръчана организация като партньор по проект на JPI Urban Europe , 

наречен EXPAND II. Нов Български университет чрез департамент „Архитектура“ е 

член в „Алианс за научни изследвания URBAN EUROPE (UERA)“. Проектът 

EXPAND II ще бъде подаден по линия на обявения конкурс за подаване на проектни 

предложения „Подкрепа за JPI Urban Europe” по „Хоризонт 2020" с фокус върху 
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установяването на политически диалог между JPI Urban Europe, министерства и 

други участници с цел по-ефективно планиране и използване на ЕСИФ и свързани с 

него средства за участие в програмата. 

 

Решение ИС: 
Приема ФНИ да се включи като партньор по проект на JPI Urban Europe 

наречен EXPAND II. 

 

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Доклад с вх. № 100121/65 от 08.11.2018 г. от акад. проф. д-р В. Митев, дбн 

ръководител на проект ДУНК01-2/2009.  

Относно: искане за удължаване срока на проекта поради невъзможност за 

провеждане на обществена поръчка за доставка на апаратура по проект МУ  - София 

и МУ - Пловдив в срока на разрешеното удължение (12.12.2018г.).  

Обосновка: За осигуряването на възможност за извършване на открита процедура 

за обществена поръчка по проекта и успешното приключване/усвояване на 

средствата за закупуване на апаратура в размер на 127 578,41 лв. са необходими 10 

месеца.  

Приложение: писмо от проф. В. Златков, Ректор на МУ- София от 29.10.2018 г.  

 

Решение на ИС: 

Насочва го към  ПНЕК по медицина, която да предостави доклад по случая за 

обсъждане от ИС на 23.11.2018 г.  

 

5.2. ИС обсъди междините отчети по договори от Конкурсна сесия 2016 г. и 

посочените от регистрираните одитори суми на неизразходвани средства над 15%.  

 

Решение на ИС: 

Изисква от ръководители на договори по проекти, които посочват в отчетите 

неизразходвани средства между етапите за над 15% , да депозират във ФНИ 

обосновка за това. 

 

5.3. Доклад с Вх. № 80/493 от 08.11.2018 г. от проф. д-р Диана Копева – член на ИС, 

относно заседание на Управляващия комитет по програма ERA NET SouteastAsia –

EU, което ще се проведе от 22 до 25 януари 2019 г. в Бангкок, Тайланд. На 

заседанието ще се обсъждат насоките за кандидатстване, сроковете  и параметрите 

на следващата конкурсна сесия по програмата.   

 

Решение на ИС: 

Определя проф. д-р Диана Копева като представител на ФНИ за участие в 

заседанието на Управляващия комитет по програма ERA NET SouteastAsia. 

Приема да бъде командирована проф. Диана Копева за срок от 7 дни в 

периода 20-26 януари 2019 г. до Бангкок, Тайланд. Командировката е с право 

на дневни, пътни, разходи за настаняване, медицинска застраховка и 

трансфер от и до летище, съгласно Наредбата за командировките в страната и 
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чужбина. Указва на управителя на ФНИ изготвянето на заповедта за 

командировка и логистиката по нея. 
 

5.4. Доклад с Вх. № 80/498 от 09.11.2018 г. от проф. д-р Диана Копева – член на ИС, 

относно покана за включване на ФНИ в нова мрежа покани за включване на ФНИ в 

нова мрежа ERA NET ICT-ECONOMY-AGRI Co-fund. Целта на мрежата е 

финнасиране на проекти в областта на информационните технологии, икономиката 

и селското стопанство. В тази връзка е планирана работна среща в Брюксел, Белгия 

на 06 декември 2018 г. с представители на ЕК и финасиращи организации в ERA-

NET мрежата. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема ФНИ да се присъедини като партньор в ERA NET ICT-

ECONOMY-AGRI Co-fund. 

2. Определя проф. д-р Диана Копева като контактно лице по програмата. 

3. Определя проф. д-р Диана Копева за представител на ФНИ за участие в 

организираната работна среща в Брюксел, Белгия. Приема да бъде 

командирована проф. Диана Копева за срок от 2 дни в периода 05-06 

декември 2018 г. до Брюксел, Белгия. Командировката е с право на 

дневни, пътни, разходи за настаняване, медицинска застраховка и 

трансфер от и до летище съгласно Наредбата за командировките в 

страната и чужбина. Указва на управителя на ФНИ изготвянето на 

заповедта за командировка и логистиката по нея. 
 

5.5. Доклад с Вх. № 80/499 от 09.11.2018 г. от проф. д-р Диана Копева – член на ИС, 

относно писмо от немската финансираща организация по програма ERA-NET RUS 

Plus, с което информират координатора по програмата и останалите партньори, че 

няма да финансират немския партньор по класиран и одобрен за финансиране 

проект JETVA в научна област нанотехнологии (вх. № към платформата 312 и вх. № 

към ФНИ 100101/48 от 03.07.2017 г.). Посочената причина е, че немският участник 

не отговаря на националните изисквания. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се подгови и изпрати писмо до координатора на програма ERA-

NET RUS Plus, което да информира, че проектът ще продължи да се 

изпълнява от всички партньори съгласно подписния Umbrella Agreement, но 

без предвиденото финансиране от страна на всички партньори по проекта. 

 

 

Секретар:..........................   Председател:........................... 

   

(д-р Боряна Хаджиева)    (проф. дмн Николай Лазаров)  
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Членове на ИС: 

 

1. проф. дфн Екатерина Бъчварова:…………………………… 

 

2. проф. д-р Диана Копева:…………………………… 

 

3. доц. Вилма Стоянова:……………………… 

 

4.проф. дфн Иван Узунов:………………………………. 

 

5. проф. дмн Виржиния Кирякова:…………………………… 

 

6. проф. дсн Стефан Денев:………………………………….. 

 

7. проф. дмн Явор Енчев: …………………………… 

 

 


