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П Р О Т О К О Л 

№ 5/08.11.2019 Г. 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 08.11.2019 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) 

на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ). 

 

На заседанието на ИС присъстват: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател  

2. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров 

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

4. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

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

6. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

7. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова  

8. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

9. Проф. д-р Румен Георгиев Бинев  

10. Д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН 

 

проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева 

 

 

секретари: д-р Боряна Хаджиева 

        д-р Милена Александрова 

 

Отсъстващи:  
Няма 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, e 6 (шест) души при 10 (десет) души присъстващи с право на 

глас. Заседанието е законосъобразно. 

 

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

 

1. Доклади на ПНЕК 

2. Въпроси по двустранно сътрудничество и програми ERA NET 

3. Доклади от управителя на ФНИ 

4. Разни 
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По т. 1 от дневния ред - Доклади на ПНЕК. 

 

1.1. Доклад с Вх. № 94ПП/35 от 31.10.2019 г. от проф. Пламен Петков – председател 

на ПНЕК по Физически науки и Науки за Земята, относно междинни отчети и 

доклади от ръководители: 

 

1.1.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН14/1 от 2017 г. на тема: „Изследване на измененията в 

някои геофизични полета предшестващи появата на земетресения в района на 

Балканите“ с ръководител - Проф. д-р. Емил Ботев, НИГГГ – БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000лв. 

Преведени средства: 60 000лв. 

Неизразходвани средства: 14 127.29лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 45 872.71 лв.. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 10 публикации и 17 доклада на национални и 

международни научни форуми 

 От тях с импакт фактор: 4 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН14/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/45, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 45 872.71 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН14/1 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 14 127.29 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. (представена е обосновка) 

 

 Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН14/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/45, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 45 872.71 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН14/1 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 14 127.29 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
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1.1.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН14/5 от 2017 г. на тема: „Петрохронология на 

метаседименти от Тракийската и Асенишката литотектонски единици, България “ с 

ръководител - гл. ас. д-р Милена Георгиева Георгиева, СУ "Св. Климент Охридски".  

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

Първоначална обща сума на договора: 88 000 лв. 

Преведени средства: 44 000 лв. 

Неизразходвани средства: 18 917.45 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 25 082.55 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: няма 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН14/5 от 2017 г. 

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

одитор с вх. № 94ФФ/73, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 25 082.55 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН14/5 от 2017 г. в размер на 30 

800 лв. (44 000 лв. x 0,7), като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 18 917.45 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. (представена е обосновка) 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и на основание изискванията на чл. 

82 от ПФНИ, ИС приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор 

ДН14/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/73, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 25 082.55 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН14/5 от 2017 г. в размер на 30 

800 лв. (44 000 лв. x 0,7), като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 18 917.45 лв. да се редуцира до 

допустимите 25% от преките допустими разходи и да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

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

изпълнението на договор ДН14/9 от 2017 г. на тема: „Идентификация, 

разпространение и функции на пирогенния въглерод в почвите от минно-енергийни 

райони в страната“ с ръководител проф. д-р инж. Венера Цолова, Институт по 

почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 80 % 
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Първоначална обща сума на договора:  118 500 лв. 

Преведени средства: 59 250 лв. 

Неизразходвани средства: 4 832.17 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 417.83 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 2 (от които 1 публикация, приета за печат и 1 

участие в научен форум) 

 От тях с импакт фактор: 0 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН14/9 от 2017 г. 

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

одитор с вх. № 94ФФ/79, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 54 417.83 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН14/9 от 2017 г. в размер на 41 

475 лв. (59 250 лв. x 0,7), като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 832.17 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор ДН14/9 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/79, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 54 417.83 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН14/9 от 2017 г. в размер на 41 

475 лв. (59 250 лв. x 0,7), като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 832.17 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

1.1.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН14/10 от 2017 г. на тема: „Съвременни въздействия на 

глобалните промени върху еволюцията на карста (на базата на интегрирания 

мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)“, с ръководител доц. д-р 

Петър Ножаров, Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География-БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 19 303. 63 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 40 696. 37. лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 
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Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН14/10 от 2017 г. 

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

одитор с вх. № 94ФФ/85, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 40 696. 37 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00  лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН14/10 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 19 303.63 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН14/10 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/85, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 40 696.37 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН14/10 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 19 303,63 лв. да се редуцира до 25 % от 

преките допустими разходи за етапа и да бъде прехвърлена и отчетена към втория 

етап.  

 

1.1.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН14/4 от 2017 г. на тема: „Разработване на иновативна 

технология за дистанционно откриване на неизвестни подземни кухини и 

дълбочинни разломи с помощта на термална камера, базирана на БЛА“, с 

ръководител доцент д-р Явор Шопов, СУ “Св. Кл. Охридски”. 

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

Първоначална обща сума на договора: 114 580 лв. 

Преведени средства: 57 290 лв. 

Неизразходвани средства: 12 565.74 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 44 724.26 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 1 (под печат) 

 От тях с импакт ранг: 1 

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

на научната част по договор ДН14/4 от 2017 г. 

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

одитор с вх. № 94ФФ/68, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 44 724.26 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН14/4 от 2017 г. в размер на 57 

290 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 12.565.74 да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап. (представена е обосновка) 

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН14/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/68, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 44 724.26 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН14/4 от 2017 г. в размер на 57 

290 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 12 565,74 да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

1.1.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН14/6 от 2017 г. на тема: „Природната среда в Пирин 

планина в условията на климатични промени“, с ръководител проф. д-р Георги Рачев, 

СУ “Св. Кл. Охридски”. 

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

Първоначална обща сума на договора: 113 570 лв. 

Преведени средства: 56 785 лв. 

Неизразходвани средства: 9887.24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 897.76 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 6 + 2 под печат  

 От тях с импакт фактор: 1 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН14/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ММ/54, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 897.76 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН14/6 от 2017 г. в размер на 56 

785 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 9 887.24 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. (представена е обосновка) 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН14/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ММ/54, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 897.76 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН14/6 от 2017 г. в размер на 56 

785 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 887.24 да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.  

 

1.1.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН14/7 от 2017 г. на тема: „Химични форми и поведение на 

преходни метали в замърсени природни води и почви и влиянието им върху екосистемата 

растителност – дребни бозайници - ендопаразити. Експериментално изследване и 

термодинамично моделиране“, с ръководител доц. д-р Диана Тодорова Рабаджиева, 

Институт по обща и неорганична химия-БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90 %. 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6613.97 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 386.83 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 бр. 

Брой млади учени в проекта: 2 бр. 

Брой научни публикации (общо): 4 бр. 

 От тях с импакт фактор: 1 бр. 

 От тях с импакт ранг: 1 бр. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН14/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/61, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 386.83 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН14/7 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 6 613.97 лв да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 

 

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

научната част по договор ДН14/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/61, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 386.83 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН14/7 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 6 613.97 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

1.1.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН18/2 от 2017 г. на тема: „Магнитни полета и активност 

при звезди със средна маса след стадия на червените гиганти“, с ръководител проф. 

д-р Ренада Константинова-Антова, Институт по Астрономия с НАО, БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90% 

Първоначална обща сума на договора: 100 368 лв. 

Преведени средства: 50 184 лв. 

Неизразходвани средства: 6 294.66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 43 889.34 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН18/2 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/49, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 43 889.34 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/2 от 2017 г. в размер на 50 

184 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 6 294.66 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН18/2 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/49, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 43 889.34 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 5/08.11.2019 

9 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН18/2 от 2017 г. в размер на 50 

184 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 6 294.66 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

1.1.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН18/9 от 2017 г. на тема: „Нови методи за получаване на графен 

и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нано-дисперсни въглеродни  фази“, с 

ръководител доц. д-р Теодор Иванов Миленов, Институт по електроника „Акад. Емил 

Джаков“- БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 8 189.68 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 2192.14 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 49 018.18 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 бр. 

Брой млади учени в проекта: 2 бр. 

Брой научни публикации (общо): 16 бр. 

 От тях с импакт фактор: 6 бр. 

 От тях с импакт ранг: 7 бр. 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН18/9 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/12, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 49 018.18 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 2 

192.14 лв. 
3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/9 от 2017 г. в размер на 60 

000.00 лв., като от тази сума бъде извадена сумата на непризнати разходи в размер на 

2192.14 лв. и бъде сключено допълнително споразумение 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 189.68 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. (представена е обосновка) 

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/9 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/12, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 49 018.18 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 2 192.14 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН18/9 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв., като бъде приспадната сумата на непризнатите разходи в размер на 

2192.14 лв. и бъде сключено допълнително споразумение 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 8 189.68 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

1.1.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН18/12 от 2017 г. на тема: „Лазерна спектроскопия на 

метални хидриди с приложение в астрофизиката“, с ръководител проф. дфзн Асен 

Пашов, СУ Св. Климент Охридски. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60000 лв. 

Неизразходвани средства: 19 685.27 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 40 314.73 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 бр. 

Брой млади учени в проекта: 4 бр. 

Брой научни публикации (общо): 4 бр. 

 От тях с импакт фактор: 1 бр. 

 От тях с импакт ранг: 3 бр. 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН18/12 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/44, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 40 314.73 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/12 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 19 685.27 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. (представена е обосновка) 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН18/12 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/44, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 40 314.73 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН18/12 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 19 685.27 лв. да се редуцира до 25 % от 

преките допустими разходи за етапа и да бъде прехвърлена и отчетена към втория 

етап. 

1.1.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН18/13 от 2017 г. на тема: „Еволюционни процеси в 
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астрофизиката: синергия между наблюденията и теорията“, с ръководител проф. д-р Таню 

Бонев, Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8 569.45 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 430.55 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 бр. 

Брой млади учени в проекта: 9 бр. 

Брой научни публикации (общо): 39 бр. 

 От тях с импакт фактор: 15 бр. 

 От тях с импакт ранг: 19 бр. 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН18/13 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/69, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51 430.55 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН18/13 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 8 569.45 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.  

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/13 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/69, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51 430.55 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН18/13 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 8 569.45 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

1.1.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН18/16 от 2017 г. на тема: „Комплексно изследване на фини 

прахови частици в атмосферата чрез лидарно локализиране на време-пространственото им 

разпределение, характеризиране по състав, структура, морфология и микробно 

съдържание“, с ръководител проф. дтн Иван Недков Иванов, Институт по електроника, 

БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 
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Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3594.53 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 405.47 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 бр. 

Брой млади учени в проекта: 2 бр. 

Брой научни публикации (общо): 6 бр. 

 От тях с импакт фактор: 2 бр. 

 От тях с импакт ранг: 3 бр. 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН18/16 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/18, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 405.47 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/16 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 3 594.53 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.  

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/16 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/18, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 405.47 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН18/16 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 3 594.53 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

1.1.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН18/5 от 2017 г. на тема: „Нови азо материали и 

приложение на техните фотофизични свойства като устройства за обратим оптичен 

запис“, с ръководител гл. ас. д-р инж. Антон Христов Георгиев, Химикотехнологичен 

и металургичен университет. 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 751.48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 248.52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3  
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Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 9 

 От тях с импакт фактор: 6 

 От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН18/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ГГ/24, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 248.52 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/5 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 3 751.48 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.  

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ГГ/24, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 248.52 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН18/5 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 3 751.48 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

1.1.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН18/15 от 2017 г. на тема: „Механистичен подход за 

разкриване на молекулните механизми на действие на окислените липиди върху 2D 

и 3D липидната организация в моделни мембрани“, с ръководител проф. д-р Галя 

Станева, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН.  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 684.16 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 315.84 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо): 13 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

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

научната част по договор ДН18/15 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/55, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 315.84 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/15 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 684.16 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН18/15 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/55, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 315.84 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН18/15 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 684.16 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

1.1.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН18/11 от 2017 г. на тема: „Нелинейно взаимодействие и 

поляризационни ефекти на свръх-къси лазерни импулси в диелектрични среди.“, с 

ръководител проф. дфзн Любомир Ковачев, Институт по Електроника-БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 118 000 лв. 

Преведени средства: 59 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 768.87 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 231.13 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 (+ 2 студента) 

Брой научни публикации (общо): 10 

 От тях с импакт фактор: 6 

 От тях с импакт ранг: 3 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН18/11 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/16, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 231.13 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 
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3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН18/11 от 2017 г. в размер на 

59 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 5 768.87 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.  

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/11 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/16, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 231.13 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН18/11 от 2017 г. в размер на 

59 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 5 768.87 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

 

1.1.16. Писмо с вх. № ФНИ-583 от 27.09.2019 г. от проф. дфн Радослав Заманов, 

ръководител на научния колектив по договор КП-06-Н28/2, на тема: „Двойни 

звезди с компактен обект“, Институт по астрономия с национална 

астрономическа обсерватория – БАН.  

Относно: Промяна в състава на колектива на проект КП-06-Н28/2 от 2018 г. 

Обосновка: Поради назначаването на доц. д-р Светла Валентинова Цветкова на 

постдокторантска позиция, считано от 01.10.2019 г. за срок от две години в 

университет в Монпелие, Франция, тя няма да може да изпълнява задачите свързани с 

проекта и моли да бъде освободена. 

Приложения: 

- Уведомление от доц. д-р Светла Валентинова Цветкова за напускане на 

колектива 

- Съгласие от колектива 

Решение на ПНЕК: 

Приема доц. д-р Светла Цветкова да напусне научния колектив на договор КП-06-Н28/2 

от 2018 г., поради назначаването й на постдокторантска позиция във Франция.  

 

Решение на ИС: 

Приема доц. д-р Светла Цветкова да напусне научния колектив на договор КП-06-

Н28/2 от 2018 г., поради назначаването й на постдокторантска позиция във 

Франция.  

 

1.1.17. Писмо с вх. № 0905/37 от 20.09.2019 г. от гл. ас. д-р Димитър Николов, 

ръководител на договор ДМ14/1 с тема: „Съвременни тенденции в режима и 

характеристиките на снежната покривка в България“, Национален институт по 

метеорология и хидрология – БАН. 

Относно: промяна на местоработата на член от колектива. 
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Обосновка: ас. д-р Калоян Иванов преминава към Института за изследване на 

климата, атмосферата и водите, но заявява желанието си да остане в работния 

колектив на проект ДМ14/1 от 2017 г. 

Приложения: 1. Актуализиран финансов план. 2. Обосновка в приложение 3, т.3 

Решение на ПНЕК: 
1. Изисква от ръководителя да посочи местоработата на колектива по договор 

ДМ14/1.  

2. Да бъде представен документ за съгласие от членовете на колектива относно 

статута на ас. д-р Калоян Иванов. 

 

Решение на ИС:   
Приема ас. д-р Калоян Иванов да остане в колектива по договор ДМ14/1.  

 

1.1.18. Доклад с вх. № 0906/21 от 26.09.2019 г., от проф. д-р Евгени Семков, 

ръководител на договор ДН08/1 от 2016 г. на тема: „Пренос на маса и ъглов 

момент в астрофизиката“, Институт по астрономия с НАО, БАН. 

Относно: удължаване срока на договор ДН08/1 от 2016 г. с 3 месеца до януари 2020 г. 

Обосновка: това се налага от необходимостта резултатите от работата по договора да 

бъдат представени през м. октомври на международни научни конференции в Санк 

Петербург (Русия) и Хайделберг (Германия), и също така очакваме публикуването 

през този период на научни статии, съдържащи основни резултати от проекта.  

Решение на ПНЕК: 
Приема удължаване срока на договор ДН08/1 от 2016 г. с 3 месеца до януари 2020 г. 

 

Решение на ИС: 
Приема удължаване срока на договор ДН08/1 от 2016 г. с 3 месеца без 

изменение на утвърдения бюджет. 

 

1.1.19. Молба с вх. №ФНИ-581 от 26.09.2019 г., от проф. д-р Антон Момчилов, 

ръководител на договор КП-06-ОПР04/2  от 2018г. на тема:“ 

Многофункционални приложения на композитни системи графен-квантови 

точки (МУЛТИГРАФ)“, Институт по Електрохимия и енергийни системи 

"Акад. Е. Будевски"-БАН. 

Относно: удължаване срока на договор КП-06-ОПР04/2 от 6-9 3 месеца, по Ваша 

преценка. 

Обосновка: колективът по договора среща големи трудности за изпълнение на 

първия етап, поради две основни причини – липса на работещи лаборатории и голямо 

забавяне на обществени поръчки. Института е в процес на ремонт по проект Научна 

инфраструктура, което наложи освобождаване от нашите лаборатории, ремонтните 

дейности се проточиха извън сроковете, но се очаква до един месец да приключат и 

лабораторията да функционира. В допълнение процедурата по обществени поръчки, 

която е задължителна за закупуване и доставка на материали  и реактиви се забавя с 

няколко месеца. 
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Решение на ПНЕК: 
Приема удължаване срока на договор КП-06-ОПР04/2 от 2018 г. с 6 месеца, като бъде 

сключено допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 
Приема удължаване срока на договор КП-06-ОПР04/2 от 2018 г. с 6 месеца. 

 

1.1.20. Писмо с вх. № 0905/24 от 19.07.2019 г. от доц. д-р Петър Ножаров, 

ръководител на договор ДН 14/10 от 20.12.2017 г. на тема:“ Съвременни 

въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста  (на базата на 

интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми) в България“, 

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География-БАН. 

Относно: използване на средства в периода до получаване на финансирането за 

следващия етап на договор ДН14/10 от 2017 г. 

Обосновка: Изразходване на: 

-  17 284.06 лв. от перо 2 „Разходи за командировки“, необходими за 

командировки в България в периода 27.09.-06.10.2019 г. свързани с работни срещи и 

конференция; посещение на български участници от екипа в научни институти и 

лаборатории в Чешката република за работни срещи; 

- 2 019.31 лв. от перо 5 „Разходи за материали , консумативи и други допустими 

разходи“ необходими за поддържане на интегрирания мониторинг и 

изследователската апаратура. 

Решение на ПНЕК: 

1. Не приема изразходване на 17 284.06 лв. от перо 2 „Разходи за командировки“, 

необходими за командировки в България в периода 27.09.-06.10.2019 г. свързани с 

работни срещи и конференция; посещение на български участници от екипа в 

научни институти и лаборатории в Чешката република за работни срещи;  

2. Приема използването на 2 019.31 лв. от перо 5 „Разходи за материали, консумативи 

и други допустими разходи“, необходими за поддържане на интегрирания 

мониторинг и изследователската апаратура. 

 

Решение на ИС: 

1. Не приема изразходване на 17 284.06 лв. от перо 2 „Разходи за 

командировки“, в периода до получаване на финансирането за втория етап 

тъй като промяната надхвърля 15 % от общия бюджет за първия етап на 

договора; 

2. Приема използването на 2 019.31 лв. от перо 5 „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“. 

 

1.1.21. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-427 от 17.06.2019 г., от проф. дхн Елена 

Милева, ръководител на договор КП-06-МНФ/1 от 14.12.2018 г., Институт по 

физикохимия-БАН. 

Относно: преразпределение на финансови средства на стойност 1350 лв. от „Разходи за 

настаняване на лектори, поканени от организаторите“ към перо „Разходи за официална 

вечеря“. Сумата не надвишава 15% от общата сума на проекта. 
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Решение на ПНЕК: 

Приема прехвърлянето на финансови средства на стойност 1350 лв. от „Разходи за 

настаняване на лектори, поканени от организаторите“ към перо „Разходи за официална 

вечеря“. 

 

Решение на ИС: 

Приема прехвърлянето на финансови средства на стойност 1350 лв. от „Разходи за 

настаняване на лектори, поканени от организаторите“ към перо „Разходи за 

официална вечеря“ по договор КП-06-МНФ/1 от 14.12.2018 г. 

 

1.1.22. Доклад с вх. № 100101/118/20.09.2019 г. от доц. д-р Мариян Богомилов, 

ръководител на договор ДН08/11 от 2016 г. на тема:“  Експериментално 

изследване на адронни и ядрени взаимодействия и характеристики на кварк-

глуонна плазма с установката NA61 в ЦЕРН“, СУ „Св. Климент Охридски”.  

Относно: сключване на второ допълнително споразумение към договор ДН08/11 от 2016 

г. по чл. 71 и във връзка с чл. 72, ал. 3 от Правилника на ФНИ. /Анекс 1 /02.10.2018 г. 

през първия етап на проекта относно промяна във финансовия план -членски внос/. 

Обосновка: във връзка с промяна на обстоятелствата относно плащане на членския 

внос от 11 000 CHF към общия фонд на експеримента NA61 в ЦЕРН и промяна на 

работната програма, тъй като с решение на Колаборационния борд нашият екип е 

задължен да даде минимум два човекомесеца през следващите две години за следните 

предвидени дейности по работната програма: 

- Анализ на набрани вече данни и публикуване на резултати; 

- Участие в Колаборационни срещи и конференции, където ще бъдат представяни 

резултатите; 

- Подмяна и инсталиране на нов инструментариум на детекторната установка на 

NA61. 

Промяна във финансовия план на проекта за втори етап, който е съобразен с промяната на 

работната програма: 

- 13 800 лв. от перо „Разходи за материали и консумативи“ да се прехвърлят в перо 

„Разходи за персонал- възнаграждения на млади учени, наети с финансиране от проекта на 

основен трудов договор“. Това е максимално възможната сума за прехвърляне между 

отделните пера според ПФНИ – 25% от преките допустими разходи. 

Решение на ПНЕК:   

Приема сключване на допълнително споразумение към договор ДН08/11 от 2016 г. във 

връзка с промяна на работната програма и промяна във финансовия план на проекта за 

втори етап, както следва: 

- 13 800 лв. от перо „Разходи за материали и консумативи“ да се прехвърлят в перо 

„Разходи за персонал- възнаграждения на млади учени, наети с финансиране от проекта на 

основен трудов договор“. 

 

Решение на ИС: 

Приема сключване на допълнително споразумение към договор ДН08/11 от 2016 

г. във връзка с промяна на работната програма и промяна във финансовия план 

на проекта за втория етап, както следва: 
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- 13 800 лв. от перо „Разходи за материали и консумативи“ да се прехвърлят в 

перо „Разходи за персонал- възнаграждения на млади учени, наети с 

финансиране от проекта на основен трудов договор“. 

 

1.2. Доклад с Вх. № 94ММ/96 от 30.10.2019 г. от проф. Милена Кирова – председател 

на ПНЕК по Хуманитарни науки относно междинни отчети и доклади от 

ръководители: 

 

1.2.1. Доклад с вх. № 0909/31 от 09.07.2019 от гл. ас. д-р Яна Янчева, ръководител на 

проект № ДН 10/1 от 2016 г., на тема: „Градината - място на биокултурно 

разнообразие и интердисциплинарно пресичане”, базова организация: Институт за 

етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН 

Относно: Искане на право да се подписват документи по проекта от друг член на екипа, 

тъй като ръководителката излиза в отпуск по майчинство  

Обосновка: Според медицинската прогноза гл. ас. д-р Яна Янчева трябва да излезе в 

полагаемия й се отпуск по майчинство в периода септември 2019 - януари 2020 г. През 

този период на екипа предстои да работи по планирана международна конференция (21-22 

ноември 2019) и по подготовката на предстояща изложба през март и април 2020 г. Д-р 

Янчева ще продължи да изпълнява функциите си въпреки отпуска, но е възможно да 

възникнат спешни нужди от подписване на документи във връзка с организирането на 

конференцията и изложбата.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК по хуманитарни науки не възразява гл. ас. д-р Яна Янчева да 

делегира правото да се подписват документи по проект ДН 10/1 в четири-до-пет-месечния 

период на нейната отпуска по майчинство.  

 

Решение на ИС:  
Приема гл. ас. д-р Яна Янчева да делегира правото да се подписват документи по 

проект ДН 10/1 от 2016 г. на доц. Петър Петров и доц. Валентина Ганева-Райчева в 

периода на отпуска й по майчинство.  

 

1.2.2. Доклад с вх. № 0909/30 от 09.07.2019 от гл. ас. д-р Яна Янчева, ръководител на 

проект № ДН 10/1 от 2016 г., на тема: „Градината - място на биокултурно 

разнообразие и интердисциплинарно пресичане”, базова организация: Институт за 

етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН 

Относно: Ръководителката на проекта иска промяна в състава на научния екип.  

Обосновка: Докторант Людмил Валентинов Хайдутов е прекъснал отношения с научния 

си ръководител, доц. Десислава Димитрова, координатор на екипа. Д-р Яна Янчева 

предлага Людмил Хайдутов да бъде изключен от екипа и на негово място да бъде одобрен 

гл. ас. д-р Николай Велев, постдокторант, преподавател в същия институт. Тази промяна 

няма да има последствия в научната програма и във финансовия план на проекта и е 

съгласувана с останалите членове на екипа. Приложени са научна биография на д-р Н. 

Велев, заявление за участие от него, декларация за съгласие от членовете на екипа и 

актуализиран списък на членовете на екипа с техни подписи. Липсват писмо-уведомление 

от базовата институция и заявление-съгласие за напускане от Людмил Хайдутов.   
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Решение на ПНЕК: ПНЕК по хуманитарни науки не възразява докторант Людмил 

Хайдутов да бъде заменен с гл. ас. д-р Николай Велев в научния екип на проект ДН 10/1 по 

целесъобразност и въпреки липсата на заявление за напускане, подписано от него самия, 

но иска да бъде добавено уведомление за направените промени от базовата организация.  

 

Решение на ИС:  
Отлага вземането на решение до представяне на писмено уведомление от всички 

членове на научния екип за предложените промени в екипа, писмено уведомление 

до директора на базовата организация и писмо за съгласие от Людмил Хайдутов 

членът, който напуска научния екип. 

 

1.2.3. Доклад с вх. № ФНИ - 552 от 30.08.2019 г., от доц. д-р Симеон К. Кацаров, 

ръководител на проект № КП 06-ОПР 05/6 от 18.12.2018 г., на тема: „Християнското 

и културно-историческото наследство на Северозападна България - стратегии за 

съхраняване и транслиране на локални идентичности“, базова организация: ПУ 

„Паисий Хилендарски“ 

Относно: 1) Предвиденото по план издаване на CD с фолклорен аранжимент на песни от с. 

Владиченци да бъде съпроводено с видеозаснемане и постпродукция, чието изпълнение ще 

бъде поето от членове на екипа и няма да изисква допълнително финансиране или промяна 

в предвидените разходи по проекта. 

2) Частично финансиране на паметна плоча на ветераните от войните за национално 

обединение от с. Владиченци (на стойност ок. 450 лв.). Необходимите разходи са спестени 

от перо „Разходи за външни услуги“, и по-точно от това, че практическата част на 

стратегия за обучението по религия на деца от общини Видин и Димово е издадена 

електронно вместо предвиденото печатно издание. 

Обосновка:  

1) Допълнително финансиране в този случай не се изисква. 

2) Финансирането на паметна плоча в размер на 450 лв. ще бъде извършено като 

допълнителна работа и в резултат на спестени средства по едно и също перо.  

Решение на ПНЕК по ХН: 
По т. 1) Не възразява аудиозаписите да бъдат придружени и от видеозаснемане за сметка 

на проектния екип. 

По т. 2) По принцип не възразява, но изисква електронния вариант на практическата част 

на предвидената по проект стратегия за обучението по религия на деца от общини Видин и 

Димово, за да прецени дали електронният материал пълноценно заменя предвиденото по 

проект печатно издание. 

 

Решение на ИС:  

Приема аудиозаписите да бъдат придружени и от видеозаснемане за сметка на 

проектния екип. 

Не приема изразходването на 450 лв. по перо „Разходи за външни услуги“, съгласно 

представената обосновка, тъй като не съответства с допустимите групи разходи 

според Насоките за конкурса.  
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1.2.4. Доклад с вх. № 0909/54 от 03.09.2019, от доц. д-р Христо Попов, ръководител на 

проект № ДН 20/7 от 03.09.2019 г., на тема: „Дендрохронология - създаване на 

хилядолетни скали за датиране на материалното и културно наследство на 

Балканите“, базова организация: Национален археологически институт с музей при 

БАН. 

Относно: Уведомление, че остатъкът в размер на 16 054.75 лв. (5280.20 лв. за базова 

организация НАИМ - БАН и за партньорските организации: 7543.90 лв. за ИГ - БАН и 

3230.50 лв. за Лесотехнически университет, София) от преведените за първия етап по 

проекта 57 482 лв., ще бъде използван за изпълнение на предвидените дейности по 

договора между първия и втория етап на проекта. 

Обосновка: За целесъобразност при използването на отпуснатите средства – да не се 

нарушава ритъмът на работа докато се чака отчитането на първия етап. 

Решение на ПНЕК по ХН: ПНЕК предлага да се удовлетвори искането на ръководителя 

на екипа и приема неговото уведомление за сведение, като припомня, че при окончателния 

финансов отчет по проекта ще се държи сметка и за преведената остатъчна от първия етап 

сума от 16 054.75 лв. 

 

Решение на ИС: 
Отлага вземането на решение до получаване на писмено аргументирана обосновка 

от ръководителя на проекта за причините за неизразходване на средства в размер на 

16 054.75 лв. 

 

1.2.5. Доклад с вх. № 100 101/101 от 23.07.2019, доц. Атанас Атанасов, ръководител на 

проект № ДН 20/13 г., на тема: „Европейска идентичност на българския език: в 

търсене на нови изследователски и методически подходи”, базова организация: 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Относно: Молба за прехвърляне на средства от перо 3 (командировки) и перо 2 

(материални и нематериални активи) в перо 5 (материали и консумативи и други разходи), 

в общ размер от 209.99 лв. 

Обосновка: Прехвърлянето на средства се налага поради повишаване на цените на 

артикулите от подадената заявка след получаване на оферта. 

Забележка: Относно доклади № 100 - 101/100 и 101/101 беше установено, че подписът на 

ръководителя на проекта не е автентичен. Той беше помолен да потвърди своя подпис, 

което направи. При ново сравняване с подписа от сключения договор за първата година и 

на двата доклада за прехвърляне на средства беше установено, че подписите от заявките и 

от договора са различни. Беше изпратено ново запитване до ръководителя на проекта, с 

което да потвърди съдържанието на молбите и да даде обяснение за различните подписи. 

На 5.10.2019 г. след дълго забавяне на отговора беше получено писмо, в което 

ръководителят на проекта потвърждава своя подпис и изпраща повторно молбите, но със 

старите дати. Обяснението за различните подписи е: “различието се дължи на много 

фактори като време, място, количество, емоционално състояние, ангажираност и пр.“ 

Ръководителят на проекта поднася своите извинения. Писмата с искането за прехвърляне 

на средства са преподписани от ръководителя на проекта. За факта, че договорът е 

подписан от друго лице ПНЕК депозира в ИС отделен доклад, подписан от отговорника по 

проекта и председателя на комисията.  
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Решение на ПНЕК по ХН: ПНЕК предлага да се разреши прехвърлянето на средства по 

обективни причини. 

 

Решение на ИС:  
Приема прехвърлянето на средства от перо 3 (командировки) и перо 2 (материални 

и нематериални активи) в перо 5 (материали и консумативи и други разходи), в 

размер общо 209.99 лв. 

 

1.2.6. Доклад с вх. № 0909/55 от 05.09.2019, от проф. д-р Надежда Михайлова, ръководител 

на проект № ДН 20/4 г. от 03.09.2019 г., на тема: „Посттоталитарното българско кино 

- модели и идентичности“, базова организация: Институт за изследване на изкуствата 

при БАН. 

Относно: Използване на неизразходвани средства от първия етап до финансирането на 

следващия етап; те ще бъдат използвани за работа по предвидената във втория етап 

монография, както и за покриване на „други необходими разходи на екипа“. 

Обосновка: След като ПНЕК по ХН изпрати две писма, в които поиска уточняване за 

какви точно суми става въпрос и как те ще бъдат разпределени, стана ясно следното:  

Общият размер на сумата е 4821.81 лв. и тя ще бъде разпределена както следва:  

1. Разходи за персонал (научна редакция на книга) – 55.75 лв. 

2. Разходи за командировки (двама души на ФБДАФ „Златен ритон“) – 465.93 лв. 

3. Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи (външни хард дискове) 

– 413.94 лв. 

4. Разходи за външни услуги по монографията „Предимства и предизвикателства на 

късите форми. Модели и практики на българското късометражно игрално кино“ от 

доц.д.изк. Петя Александрова (превод на резюме, предпечат и оформление, дизайн на 

корица, печатарски услуги) плюс допълване на сайта на проекта – 2017.21 лв. 

5. Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи като печатарска 

хартия за монографията, консумативи за организиране на кръгла маса на ФБДАФ „Златен 

ритон“, пощенски разходи – 1868.98 лв. 

Решение на ПНЕК по ХН: ПНЕК предлага разходите да бъдат одобрени. 

 

Решение на ИС:  
Приема използване на неизразходваните средства от първи етап, както следва: 

1. Разходи за персонал – 55. 75 лв. 

2. Разходи за командировки  – 465.93 лв. 

3. Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи – 413.94 лв. 

4. Разходи за външни услуги – 2017.21 лв. 

5. Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи – 1868.98 лв. 

 

 

 

1.2.7. Доклад с вх. №0909/44 от 17.07.2019, от доц. д-р Валентина Георгиева Ганева-

Райчева, ръководител на проект № ДН 20/12 от 20.12.2017 г., на тема: „Културни 

ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие“, базова организация: БАН 
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Относно: Уведомление за неизразходвани през първия етап на проекта финансови 

средства по пера 2 и 4 с искане да бъдат използвани през междинния етап или прехвърлени 

към втория етап. 

Обосновка:  

1. По перо 2 (Разходи за командировки): оставащите 860.17 лв. да бъдат използвани за 

теренни проучвания в периода юли-ноември 2019 г., тъй като през този период се 

осъществяват редица културни прояви в селищата от области Русе и Сливен, обект на 

изследване. Това дава възможност за активна работа с местните общности и 

видеозаснемане на събития с цел изработване на филм. 

2. По перо 4 (Разходи за външни услуги, свързани с изпълнението на проекта): оставащите 

3810 лв. да бъдат прехвърлени за втория етап. 

Екипът е осъществил необходимите външни услуги, като за част от тях са намерени по-

ниски цени. Прехвърлянето на тези средства за втория етап се налага поради удължения 

етап на работа за по-широко популяризиране на научните резултати от проекта: 

подготовка на текстове на английски език, участие в международни конференции, 

издаване на колективна монография на български и английски език, публикации в 

международни индексирани и реферирани издания, постпродукция на антропологичен 

филм за Сливенско, изработване на мобилна изложба. 

Решение на ПНЕК по ХН: ПНЕК предлага да се разреши прехвърлянето на средства. 

 

Решение на ИС:  
Приема решение за използване на неизразходваните средства от първи етап, както 

следва: 

1. По перо 2 (Разходи за командировки): 860.17 лв.  

2. По перо 4 (Разходи за външни услуги, свързани с изпълнението на проекта): 3810 

лв.  
 

1.2.8. Договор № ДН 20/2 от 2017 г. 
Тема: Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България 

Базова организация: Институт за балканистика, БАН 

Ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Григоров Костов 

Етап на изпълнение: първи 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства: 8045.74 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 51 954.26 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 1 студент  

Брой научни публикации (общо): 9 
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Решение на ПНЕК по ХН:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „много добра” на 

научната част по договор № ДН 20/2 от 2017 г. 

2. ПНЕК приема финансовия отчет на основание представено становище от одитор с вх.№ 

26/76 от 09/07/2019 г., че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 

51 954.26 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 8 045.74 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № ДН 20/2/ от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание представените резултати от изпълнението на първи етап от ПНЕК 

по ХН, ИС приема „много добра” оценка на научната част по договор № ДН 20/2 

от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 

0409 финансово становище с вх.№ 26/76 от 09/07/2019 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 51 954.26 лв. 

3. Приема сумата на неизразходваните средства от 8 045.74 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

4. Приема финансиране на втория етап на договор № ДН 20/2/ от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

 

1.2.9. Договор №: ДН 20/7 от 2017 г.  

Тема: „Дендрохронология – създаване на хилядолетни скàли за датиране на материалното 

културно наследство на Балканите“.  

Базова организация: Национален археологически институт с музей към БАН  

Ръководител: доц. д-р Христо Попов  

Етап на изпълнението: първи 

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

Първоначална обща сума на договора: 114 964 лв.  

Преведени средства: 57 482 лв.  

Неизразходвани средства: 16 054.75 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 41 427 25 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): подготвени две статии, сп.Dendrochronologia 

От тях с импакт фактор: няма 

От тях с импакт ранг: няма 

 

Решение на ПНЕК по ХН:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „добра” на 

научната част по договор № ДН 20/7 от 2017 г. 

2. ПНЕК приема финансовия отчет на основание представено финансово становище с 
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вх.№ 94 ФФ/52 от 10/07/2019 г., че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 41 427,25 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 16 054,75 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № ДН 20/7 от 2017 г. в размер 

на 60 000 лв. 

 

Решение на ИС: ИС ще вземе решение след представяне на аргументирана 

обосновка за неизразходваните средства в размер на 16 054.75 лв. и актуална 

работна програма. 

 

1.2.10. Договор №: ДН 20/10 

Тема: „Конструиране на национално културно наследство в чужбина: трансгранични 

поклоннически и възпоменателни практики“ (базова организация ИЕФЕМ, БАН) 

Ръководител: проф. д.изк. Лозанка Пейчева 

Етап на изпълнението: първи 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90% 

Първоначална обща сума на договора: 119 700 лв.  

Преведени средства: 59 850 лв.  

Неизразходвани средства: 1906.15 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 943.85 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 3  

Брой научни публикации (общо): 17 

 

Решение на ПНЕК по ХН:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добра” на 

научната част по договор № ДН 20/10 от 2017 г. 

2. ПНЕК приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0156 

финансово становище с вх.№ 94ФФ/50 от 10/07/2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 1 906,15 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 1 906.15 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № ДН 20/10 от 2017 г. в размер 

на 59 850 лв. 

 

 

Решение на ИС:  
1. На основание представените резултати от изпълнението на първия етап от ПНЕК 

по ХН, ИС приема „много добра” оценка на научната част по договор № ДН 

20/10 от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 

0156 финансово становище с вх.№ 94ФФ/50 от 10/07/2019 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 57 943.85 лв. 
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3. Приема сумата на неизразходваните средства от 1906.15 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

4. ИС приема финансиране на втория етап на договор № ДН 20/10 от 2017 г. в 

размер на 59 850 лв. 

 

1.2.11. Договор №20/1 от 2017 г.  

Тема: „Читателски практики в България. Национален интердисциплинарен проект, 

изследващ състоянието на четенето и грамотностите в България“  

Базова организация: СУ „Кл. Охридски“ 

Ръководител: проф. дфн Александър Кьосев 

Етап на изпълнението: първи  

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

Първоначална обща сума на договора: 119 340 лв. 

Преведени средства: 59 670 лв. 

Неизразходвани средства: 28 691.73 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 30 978.27 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2+1 постдокторант 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 0 

 

Решение на ПНЕК по ХН: 
1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „добър” на 

научната част по договор № ДН 20/1 от 2017 г. 

2. ПНЕК приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0387 

финансово становище с вх.№ 94ММ/58 от 18/07/2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 30 978.27 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № ДН 20/1 от 2017 г. в размер 

59 670 лв. 
4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 28 691.73 лв. да се редуцира до 

25 % от преките допустими разходи за етапа и да бъде прехвърлена и отчетена към втория 

етап. 

 

 

Решение на ИС: 
1. На основание представените резултати от изпълнението на първи етап от ПНЕК 

по ХН, ИС приема „задоволителна” оценка на научната част по договор № ДН 

20/1 от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 

0387 финансово становище с вх.№ 94ММ/58 от 18/07/2019 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 30 978.27 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор № ДН 20/1 от 2017 г. в размер на 

70% от предвидената сума за втори етап 59 670 лв., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 5/08.11.2019 

27 

4. Сумата на неизразходваните средства от 28 691.73 лв. да се редуцира до 25 % от 

преките допустими разходи за етапа и да бъде прехвърлена и отчетена към втория 

етап. 

 

1.2.12.  Договор № ДН 20/5 от 2017 г. 

Тема: „Локални бедствия и качество на живот. Културни стратегии в преодоляване на 

природни, технологични и биологични катастрофи“ 

Ръководител: доц. Еля Александрова Цанева 

Етап на изпълнението: първи 

Базова организация: ИЕФЕМ 

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

Първоначална обща сума на договора: 118 780 лв. 

Преведени средства: 59 390 лв. 

Неизразходвани средства: 77.51 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор:  59 312,49 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: няма 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: няма 

 От тях с импакт ранг: няма 

Решение на ПНЕК по ХН:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка  „много добър” 

оценка на научната част по договор № ДН 20/5 от 2017 г. 

2. ПНЕК приема финансовия отчет на основание представено финансово становище с 

вх.№ 94 ФФ/53 от 10/07/2019 г., че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 59 312.49 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 77.51 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 20/2/ от 2017 г. в размер на 

59 390 лв. 

 

 

Решение на ИС:  
1. На основание представените резултати от изпълнението на първия етап от ПНЕК 

по ХН, ИС приема „много добра” оценка на научната част по договор № ДН 20/5 

от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 

0156 финансово становище с вх.№ 94 ФФ/53 от 10/07/2019 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 59 312.49 лв. 

3. Приема сумата на неизразходваните средства от 77.51 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

4. Приема финансиране на втория етап на договор № ДН 20/2/ от 2017 г. в размер на 

59 390 лв. 
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1.3. Доклад с Вх. № 94ММ/98 от 31.10.2019 г. от проф. д-р Матилда Александрова – 

председател на ПНЕК по Обществени науки относно доклади от ръководители: 

 

1.3.1. Доклад с вх.№100101/116 от 12/09/2019 г., договор № ДН 05/7 от 14.12.2016 г., 

ръководител на проект проф. д-р Райна Гаврилова, тема: „Новата празничност: 

общности, идентичности и политика в ХХ1 век", базова организация: Софийски 

университет "Св. Климент Охридски" 

Относно: Удължаване на срока за отчитане с четири месеца (краен срок 30/09/2020 

г.). 
Обосновка: ПНЕК по ОН обсъди представената аргументация във връзка с 

необходимостта от удължаване на срока на проекта. Предвижда се членове на колектива да 

участват в две големи международни конференции - XVI конференция на Европейската 

асоциация по социална антропология на тема „New anthropological horizons in and beyond 

Europe“, 21-24 юли 2020, Лисабон, и XIII конференция на Асоциацията за културни 

изследвания на тема „Crossroads in Cultural Studies", 28-31 юли 2020, Лисабон. Тези научни 

форуми ще осигурят добра възможност за представяне на междинните резултати на 

английски език пред международната общност, както и за развиване на нови партньорства 

с колеги от европейски университети, работещи в същата област. 

Решение на ПНЕК по ОН: ПНЕК предлага на ИС на ФНИ да утвърди удължаването на 

срока на проект № ДН 05/7 от 14.12.2016 г., до 30.09.2020 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на проект № ДН 05/7 от 14.12.2016 г., до 30.09.2020 г. 

 

 

1.3.2. Доклад с вх.№100109/11 от 15.08.2019 г. и доклад с вх.№100109/12 от 10/09/2019 

г., договор №ДМ 15/1 от 12.2017 г., ръководител на проекта гл.ас.д-р Зорница Йорданова, 

тема: „Значение на образователните иновации като фактор за конкурентоспособност на 

университетите", базова организация: УНСС. 

Относно: Корекция на финансовия план на проекта. 

Обосновка: Във връзка с изпълнението на проекта се аргументира невъзможността за 

закупуване на мултифункционално устройство за сума от 800 лв. (поради изтичане на 

рамковото споразумение на базовата организация УНСС). В същото време се предлага 

прехвърляне на средствата за закупуване на ДМА в размер на 800 лв. към перо 2 „Разходи 

за командировки“. Приложен е коригиран финансов план, според който разходите за 

командировки стават 7800 лв., което възлиза на 44.57 % от сумата на преките допустими 

разходи за етапа. Това надхвърля лимита от 40 % за перо 2 „Разходи за командировки“. 

Решение на ПНЕК по ОН: ПНЕК предлага на ИС на ФНИ да не одобри исканата 

корекция на финансовия план на проекта поради надхвърляне на лимита от 40% за перо 2 

„Разходи за командировки“ с 4.57 %. 

 

Решение на ИС:  
Не приема корекция на финансовия план на проекта поради надхвърляне на лимита 

от 40 % за перо 2 „ Разходи за командировки“ с 4.57 %. 
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1.3.3. Доклад с вх.№ ФНИ-577 от 17.09.2019 г., договор № КП-06-Н25/4 от 2018 г., 

ръководител на проект проф. д-р Валентина Миленкова, тема: „Дигиталната медийна 

грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства", 

базова организация: ЮЗУ. 

Относно: Прехвърляне на средства по чл.7 (2) от Договора. 

Обосновка: Във връзка с изпълнението на проекта е наложително прехвърляне на сумата 

от 5000 лв. от перо 5 „ Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“ в 

перо 2 „ Разходи за командировки“. Представена е обосновка за прехвърлянето на сумата – 

участие на членове на колектива в Международна научна конференция на тема “The 

Challenged Child”, която ще се проведе в периода 2-4 декември 2019 г. в Йерусалим, 

Израел. Такова прехвърляне отговаря на изискванията за преразпределение на средствата 

съгласно договора (новата сума за командировки е 20 хил.лв и съставлява 36.3 % от 

преките допустими разходи). Приложен е коригиран финансов план. 

Решение на ПНЕК по ОН: ПНЕК не възразява относно прехвърлянето. 

 

Решение на ИС:  
Приема прехвърляне на 5000 лв. от перо 5 „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи“ в перо 2 „Разходи за командировки“ по договор КП-06-

Н25/4 от 2018 г., съгласно чл.7 (2) от Договора за финансиране. 

 

1.3.4. Доклад с вх.№ 0908/27 от 27/08/2019 г., договор № ДН 05/18 от 2016 г., 

ръководител на проекта доц. д-р Мариана Драганова, тема:„Градското земеделие като 

стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности”, базова 

организация: Институт за изследване на обществата и знанието при БАН.  

Относно: Удължаване срока на изпълнение на договора по проекта с шест месеца – до 

19.05.2020 г. (считано от 19.11.2019 г.) 

Обосновка: Във връзка с изпълнението на проекта е наложително удължаване на срока на 

договора до 19 май 2020 г. (6 месеца) поради излизане в отпуск по майчинство и временна 

нетрудоспособност на член на колектива (арх. Нина Толева-Новак, докторант в УАСГ). 

След изискване и получаване на допълнителни пояснения от ръководителя на проекта, 

ПНЕК се запозна с аргументите относно осигуряването на работата по работен пакет 4, 

чието удължаване се налага по гореизложената причина. Предложените промени не 

налагат изменения във финансовия план, както и в състава на научния колектив. 

Ръководството на базовата организация е уведомено писмено за исканото удължаване от 

ръководителя на проекта. 

Решение на ПНЕК по ОН: ПНЕК предлага на ИС на ФНИ да утвърди удължаването на 

срока на проект ДН 05/18 до 19.05.2020 г. 

 

Решение на ИС:  
Приема удължаване на срока на договор ДН 05/18 от 2016 г. с 6 (шест) месеца без 

изменение на утвърдения бюджет. 

 

1.3.5. Доклад с вх.№ ФНИ - 551 от 30/08/2019 г., договор № КП-06-М25/4 от 17.12.2018 

г., ръководител на проекта гл.ас. д-р Манол Манолов, тема: „Концептуализация на 

формите на социално унаследяване при децата от 3 до 8 годишна възраст”, базова 
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организация: ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". 

Относно: Промени в състава на научния колектив 

Обосновка: ПНЕК се запозна с аргументите за исканите промени в състава на научния 

колектив – поради бременност и ползване на отпуск по майчинство (полагащ се по 

Кодекса на труда) гл.ас. д-р Петя Трифонова-Димитрова не може да участва като член на 

научния колектив на проекта. Представено е писмено съгласие от гл. ас. д-р Петя 

Трифонова-Димитрова за напускане на научния колектив заедно с уведомление до 

ръководителя на базовата организация. 

Решение на ПНЕК по ОН: ПНЕК предлага на ИС на ФНИ да утвърди промяната в 

състава на научния колектив по договор № КП-06-М25/4 от 17.12.2018 г. 

 

Решение на ИС:  
Приема промените в състава на научния колектив по договор КП-06-М25/4 от 

17.12.2018 г., а именно напускане на гл.ас. д-р Петя Трифонова-Димитрова, поради 

отпуск по майчинство. 

 

1.3.6. Доклад с вх.№ ФНИ-450 от 28/06/2019 г., договор № КП-06-МНФ/11 от 2018 г., 

ръководител на проекта доц. д-р Светлана Христова, тема: „Културата, наследството 

и туризмът като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове – 

европейски перспективи”, базова организация: ЮЗУ. 

Относно: Преструктуриране на бюджет. 

Обосновка: ПНЕК разгледа предложението за преструктуриране на финансовия план в 

рамките на допустимите 15 %, при което неизразходвани разходи за кафе-паузи в размер 

на 1350 лв. се прехвърлят към първоначалната сума от 1100 лв. за публикуване на 

материалите от конференцията. Така сумата за публикуване достига до 2450 лв. Това ще 

позволи издаване на сборника от конференцията на два работни езика – български и 

английски език. Очакваният срок за публикуване на сборниците е средата на месец 

ноември 2019 г. 

Решение на ПНЕК по ОН: ПНЕК отправя запитване относно възможността за сключване 

на Анекс по договор № КП-06-МНФ/11 от 2018 г. с оглед на публикуването на 

материалите от конференцията при преструктуриран бюджет. 

 

Решение на ИС: 
Не приема исканото преструктуриране на бюджета от ръководителя на проекта, тъй 

като докладът на ръководителя е подаден след приключване на конференцията. 

 

1.3.7. Доклад с вх.№ 100101 от 11/07/2019 г., договор № ДН 15/5 от 2017 г., ръководител 

на проекта доц. дсн Милена Якимова, тема: „Политически употреби на Възраждането: 

исторически наследства и съвременност”, базова организация: СУ, Изследователски 

център за социални науки. 

Относно: Прехвърляне на финансови средства от първи във втори етап. 

Обосновка: Във връзка с получено предложение за прехвърляне на финансови средства 

от бюджета на Етап 1 към бюджета на Етап 2 с цел изразходването им в междинното 

време между отчитането на Етап 1 и решението за финансиране на Етап 2, ПНЕК разгледа 

аргументите относно прехвърлянето на неизразходваните средства (след подаването на 
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отчета за Етап 1) за изразходване в периода до получаване на финансирането за Етап 2 в 

размер на: 

 Разходи за командировки: 6807.23 лв. 

 Разходи за персонал: 2128.49 лв. 

 Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта: 4600 лв. 

 Разходи за материали и консумативи: 1500 лв. 

Решение на ПНЕК по ОН: ПНЕК предлага на ИС на ФНИ да утвърди изразходването на 

средства в размер на 15035.72 лв. в междинния период между двата етапа, преди 

утвърждаването на финансовия план за Етап 2. 

 

Решение на ИС: 
Не приема прехвърлянето на неизразходвани средства от първи етап, тъй като 

сумата надхвърля 15 % от преките допустими разходи за етапа и изисква обосновка 

от ръководителя на проекта относно причините за неизразходването на средствата 

по пера.  

 

1.4. Доклад с Вх. № 94ММ/99 от 05.11.2019 г. от проф. д-р Матилда Александрова – 

председател на ПНЕК по Обществени науки относно междинни отчети и доклади 

от ръководители: 

 

1.4.1. Доклад с вх.№ФНИ - 688 от 07/10/2019 г., договор № КП-06-М25/3 от 2018 г., 

ръководител на проекта ас. д-р Калин Калинов, тема: „Комуникационен мениджмънт: 

Информационни потоци, системи за управление и степени на интегрираност на 

комуникациите в корпорации, неправителствени организации и държавни агенции в 

България (КоМ: Инсист)", базова организация: Софийски университет "Св. Климент 

Охридски". 

Относно: Промяна в научния колектив вследствие на напускане на член на колектива по 

негово желание. 

Обосновка: ПНЕК по ОН се запозна с постъпилите документи, свързани с желанието за 

напускане на колектива на д-р Пламен Атанасов (декларация от 07.12.2018 г.). Планирано 

е задачите на д-р Атанасов да бъдат разпределени между останалите девет участника в 

изследователския екип, като е депозиран нов списък на състава, подписан от всички 

останали участници (които са уведомени за промяната). В същото време ПНЕК по ОН 

установи, че в договора на проекта от 14.12.2018 г. присъства д-р Пламен Атанасов като 

член на колектива, удостоверено с неговия подпис. 

Решение на ПНЕК по ОН: ПНЕК предлага на ИС да утвърди промяната след получаване 

на следните уточнения относно обсъждания казус. Необходимо е да се представи 

заявление за напускане с дата, следваща датата на подписване на договора (14.12.2018 г.). 

ПНЕК изисква промяната на състава на колектива да бъде съгласувана с ръководителя на 

базовата организация. 

 

Решение на ИС:  
Приема напускане на колектива по договор КП-06-ДМ25/3 от 2018 г. на д-р 

Пламен Атанасов, като изисква актуално заявление за отказ. За промяната на 

състава на колектива да бъде информиран ръководителя на базовата организация. 
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1.4.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор № ДН 15/01 от 11.12.2017 г. на тема: „Проектиране и 

разработване на прототип на информационна система "Указател за цитируемост на 

публикации от български автори“ с ръководител проф. дфн Оля Борисова Харизанова, 

базова организация: СУ „Св. Климен Охридски. 

Първоначална обща сума на договора 119 700 лв. 

Преведени средства за първи етап 59 850 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор 53 594.53 лв 

Неизразходвани средства 6 255.47 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор   Няма 

Брой публикации     3; 11 научни форуми 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „добра” оценка на 

научната част по договор № ДН 15/01 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор №0156 

финансово становище с вх.№ 94 ММ/46 от 20/06/2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53 594.53 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 6 255.47 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор 

№ ДН 15/01 от 11.12.2017 г. в размер на 59 850 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание представеното решение на ПНЕК, ИС приема „много добра” 

оценка на научната част по договор № ДН 15/01 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор №0156 

финансово становище с вх.№ 94 ММ/46 от 20/06/2019 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 53 594.53 лв. 

3. Приема сумата на неизразходваните средства от 6 255.47 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

4. Приема финансиране на втория етап на договор № ДН 15/01 от 11.12.2017 г. в 

размер на 59 850 лв. 

 

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

изпълнението на договор № ДН 15/2 от 11.12.2017 г. на тема: „Концептуален модел 

за генериране на доверие и лидерски позиции на базата на имидж в университетска 

информационна среда” с ръководител гл. ас. д-р Мирияна Павлова, базова 

организация: УниБит и във връзка с доклад за фактически констатации вх. 94 РР/34 

от 10/07/2019г. 

Резултати от изпълнението на работната програма за Етап 1: 

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

Първоначална обща сума на договора 96 000 лв. 

Преведени средства за първи етап 48 000 лв. 

Първоначално планувани средства за втори етап 48 000 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор 41 776.16 лв. 

Неизразходвани средства 6 223.84 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор 0 лв. 

Оценка на научния отчет за първи етап Много добра 

Средства за II етап, съобразени с оценката 54 223.84 лв 

Брой публикации  22 

 От тях с импакт фактор: 8 

 От тях с импакт ранг: 2 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „много добра” оценка 

на научната част по договор № ДН 15/2. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. 94 РР/34 от 10/07/2019г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 41 776.16 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 6223.84 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № ДН 15/2 от 11.12.2017 г. в 

размер на 48 000 лв. 

 

Решение на ИС:  

Отлага вземането на решение до следващото заседание. 

 

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

изпълнението на договор ДН 15/5 от 11.12.2017 г. на тема: „Политически употреби 

на Възраждането: исторически наследства и съвременност“ с ръководител доц. дсн 

Милена Якимова Якимова, базова организация: СУ „Св. Климент Охридски“ и във 

връзка с доклад за фактически констатации вх. 94 ФФ/57 от 11/07/2019 г. 

Резултати от изпълнението на работната програма за Етап 1: 

Изпълнението на проекта в проценти според чл.82 от ПФНИ: 93.75% 

Първоначална обща сума на договора 103 272.94 лв. 

Преведени средства за първи етап 51 636.47 лв. 

Първоначално планувани средства за втори етап 51 636.47 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор 36 566.85 лв. 

Неизразходвани средства 15 069.62 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор 0 лв. 

Оценка на научния отчет за първи етап Добра 

Брой научни публикации (общо): 11 и две съставителства 

 От тях с импакт фактор: няма 

 От тях с импакт ранг: няма 

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание на дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „добра” оценка на 

научната част по договор №ДН 15/5. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 
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регистриран одитор с вх. № 94 ФФ/57 от 11/07/2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 36 566.85 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 15 069.62 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № ДН №15/5 от 11.12.2017 г. в 

размер на 51 636.47 лв. 

 

Решение на ИС:  

Отлага вземането на решение до следващото заседание. 

 

1.4.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор № ДН 15/06 от 11.12.2017 г. на тема: „Психофизиологични 

подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез 

изследване на зретелното възприятие“ с ръководител гл. ас. д-р Милена Михайлова, 

базова организация: Институт по невробиология, БАН. 

Резултати от изпълнението на работната програма за Етап 1: 

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

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. 

Признати разходи от финансовия одитор   56 585.86 лв. 

Неизразходвани средства   3 414.14 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор 0 лв. 

Брой публикации - 1 публикация в реферирано издание и 11 участия в научни 

форуми у нас и в чужбина 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На базата на предстаните констататции и оценките на рецензентите, научната част 

по договор № ДН 15/6 от 11.12.2017 г. може да бъде приета с „добра” оценка. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/48 от 09.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 585.86 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 3 414.14 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № ДН 15/06 от 11.12.2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

 

Решение на ИС: 
1. На основание на представеното решение на ПНЕК по ОН, ИС приема оценка 

„добра” за научната част по договор № ДН 15/6 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/48 от 09.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 585.86 лв. 

3. Приема сумата на неизразходваните средства от 3 414.14 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 
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4. Приема да се финансира втория етап на договор № ДН 15/06 от 11.12.2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

 

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

изпълнението на договор № ДН 15/07 от 11.12.2017 г. на тема: „Пространствена 

сегрегация и отражението й върху социалната интеграция на ромите в „Харман 

махала“ в гр. Пловдив“ с ръководител доц. д-р Надежда Борисова Илиева, базова 

организация: Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН; 

партньорски организации: Аграрен университет - Пловдив, Нов български 

университет - София. 

Резултати от изпълнението на работната програма за Етап 1: 

Изпълнението на проекта в проценти според чл.82 от ПФНИ: 85% 

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. 

Признати разходи от финансовия одитор 52 627.71 лв. 

Неизразходвани средства 7 372.29 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор 0 лв. 

Брой публикации  8  

 От тях с импакт фактор: няма 

От тях с импакт ранг: няма 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „добра” оценка на 

научната част по договор № ДН 15/07 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор №0156 

финансово становище с вх.№ 9400/40 от 05.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 627.71 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 7 372.29 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № ДН 15/07 от 11.12.2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание решението на ПНЕК, ИС приема „добра” оценка на научната част 

по договор № ДН 15/07 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор №0156 

финансово становище с вх.№ 9400/40 от 05.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 627.71 лв. 

3. Приема сумата на неизразходваните средства от 7 372.29 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. Приема финансиране на втория етап на договор № ДН 15/07 от 11.12.2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

 

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

изпълнението на договор № ДН 15/9 от 11.12.2017. на тема: „Синергия между 
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процесуална философия и елементи на изкуствен интелект в теория на обучението“ с 

ръководител проф. дфн Веселин Петров, базова организация: ИИОЗ - БАН (ХТМУ, 

Лаборатория по телематика - БАН). 

Резултати от изпълнението на работната програма за Етап 1: 

Изпълнението на проекта в проценти според чл.82 от ПФНИ: 86% 

Първоначална обща сума на договора 109 440 лв. 

Преведени средства за първи етап 54 720 лв. 

Първоначално планувани средства за втори етап 54 720 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор 46 114.49 лв. 

Неизразходвани средства 8 605 51 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор 0 лв. 

Брой публикации  30 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 3 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „много добра” 

оценка на научната част по договор №ДН 15/9 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 9433/6 от 11/07/2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 46114.49 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 8 605,51 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № ДН 15/9 от 11.12.2017 г. в 

размер на 54 720 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание решението на ПНЕК, ИС приема „добра” оценка на научната 

част по договор № ДН 15/9 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище 

от регистриран одитор с вх. № 9433/6 от 11/07/2019 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 46 114.49 лв. 

3. Приема сумата на неизразходваните средства от 8 605.51 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4.  Приема финансиране на втори етап на договор № ДН 15/9 от 11.12.2017 г. в 

размер на 54 720 лв. 

 

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

изпълнението на договор № ДН 15/14 от 18.12.2017г. на тема: „Некласическа наука и 

некласически логики. Философско-методологически анализи и оценки“ с 

ръководител чл. кор. проф. Ангел Стефанов, базова организация: ИИОЗ - БАН. 

Резултати от изпълнението на работната програма за Етап 1: 

Изпълнението на проекта в проценти според чл.82 от ПФНИ: 90%. 

Първоначална обща сума на договора 88 070 лв. 

Преведени средства за първи етап 44 035 лв. 
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Първоначално планувани средства за втори етап 44 035 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор 39 227 18 лв. 

Неизразходвани средства 5 807.82 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор 0 лв. 

Брой публикации  5 

От тях с импакт фактор: няма 

От тях с импакт ранг: няма 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „много добра” 

оценка на научната част по Договор ДН 15 / 14 от 18.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор № 0417 с вх. .№ 9433/7 от 11/07/2019 г. че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 39 227.18 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 5 807.82 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № ДН 15/14 от 18.12.2017 г. в 

размер на 44 035 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „добра” 

оценка на научната част по договор № ДН15 / 14 от 18.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор № 0417 с вх. .№ 9433/7 от 11/07/2019 г. че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 39 227.18 лв. 

3. Приема сумата на неизразходваните средства от 5 807.82 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. Приема финансиране на втория етап на договор № ДН 15/14 от 18.12.2017 г. 

в размер на 44 035 лв. 

 

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

изпълнението на договор № ДН 15/11 от 18.12.2017 г. на тема: „Иновационни модели 

за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България“ с 

ръководител проф. д-р Нина Михайлова Котева, базова организация: Институт по 

аграрна икономика - София; партньорски организации: Аграрен университет - 

Пловдив, Нов български университет - София. 

Резултати от изпълнението на работната програма за Етап 1: 

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

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. 

Признати разходи от финансовия одитор 48 237.12 лв. 

Неизразходвани средства 11 762.88 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор 0 лв. 

Брой публикации 4 
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От тях с импакт фактор: няма 

От тях с импакт ранг: 2 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „добра” оценка на 

научната част по договор № ДН 15/11 от 18.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор №410 

финансово становище с вх.№ НД-45 от 28.01.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 237.12 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 11 762.88 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № ДН 15/11 от 18.12.2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание решението на ПНЕК, ИС приема „добра” оценка на научната 

част по договор № ДН 15/11 от 18.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

№410 финансово становище с вх.№ НД-45 от 28.01.2019 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 48 237.12 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 11 762.88 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

4. ИС ще вземе решение за финансиране на втория етап след представяне на 

аргументирана обосновка от ръководителя на проекта. 

 

1.5. Доклад с Вх. № 94ОО/18 от 05.11.2019 г. от проф. д-р Огнян Бумбаров – 

председател на ПНЕК по Технически науки относно междинни отчети и доклади от 

ръководители: 

 

1.5.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за първи 

етап от изпълнението на договор ДН17/1 от 2017 г., на тема „Получаване на 2,3-

бутандиол чрез ферментация на отпадна биомаса от новоизолирани и рекомбинантни 

щамове“, ръководител проф. дн Калоян Кирилов Петров, базова организация 

Институт по инженерна химия, БАН.  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3.38 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.75 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 995.87 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 
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Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН17/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/60/11.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 59 995.87 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.75 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/1 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв., от които да се приспаднат непризнатите разходи в размер на 0.75 лв., като се 

сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3.38 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН17/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/60/11.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 995.87 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.75 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН17/1 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв., от които да се приспаднат непризнатите разходи в размер на 0.75 лв., като 

се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3.38 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/2 от 2017 г., на тема „Иновативни 

технологии за откриване на туморни образувания чрез фазово-контрастна образна 

диагностика“, с ръководител доц. д-р Кристина Близнакова, базова организация 

Технически университет – Варна. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 24 013.32 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 1 300.21 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 34 686.47 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН17/2 от 2017 г. 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 5/08.11.2019 

40 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/36/10.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 34 686 47 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

1 300.21 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/2 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв., от които да се приспаднат непризнатите разходи в размер на 1 300.21 лв., като се 

сключи допълнително споразумение към договора за финансиране и след решение на ИС 

относно искането на ръководителя за промяна на базовата организация.  

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 24 013.32 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/2 от 2017 г. 

2. Отлага приемането на финансовия отчет по договора за следващо заседание. 

 

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

изпълнението на договор ДН17/3 от 2017 г., на тема „Нова генерация 

мултиимуноанализи за безопасност на храните на базата на магнитни наночастици: 

Разработване и валидация за токсични замърсители“, ръководител проф. дтн Цонка 

Иванова Годжевъргова, базова организация Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - 

Бургас. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2 509.62 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 490.38 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1   

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН17/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистрирания одитор вх. № 94СС/2/11.01.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 57 490.38 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН17/3 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 509.62 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 
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Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистрирания одитор вх. № 94СС/2/11.01.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 490.38 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН17/3 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 509.62 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за първи 

етап от изпълнението на договор ДН17/4 от 2017 г., на тема „Биодеградация на 

ксенобиотици в постоянно електрично поле“, ръководител проф. Венко Бешков, 

базова организация Институт по инженерна химия, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000лв. 

Неизразходвани средства: 12 381.12 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 47 618.88 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 7 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН17/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/76/16.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 47 618.88 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/4 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12 381.12 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора, като бъде подписано допълнително споразумение 

към договора за финансиране. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/76/16.07.2019 г., че разходите по договора са 
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признати и законосъобразни в размер на 47 618.88 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/4 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12 381.12 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора, като бъде подписано 

допълнително споразумение към договора за финансиране. 

 

1.5.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/5 от 2017 г., на тема „Мехатронни 

магнитно-механични трансмисионни системи“, ръководител проф. дтн инж. Илиана 

Маринова, базова организация Технически университет - София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6 985.34 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 014.66 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 13 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН17/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/67/21.08.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 53 014,66 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН17/5 от 2017 г. в размер на   

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 985.34 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

1.На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/67/21.08.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53 014.66 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/5 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 985.34 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за първи 

етап от изпълнението на договор ДН17/6 от 2017 г., на тема: „Нов подход, базиран на 

интер-критериален анализ на данни, за подпомагане на вземане на решения при in 

silico изследване на комплексни биомолекулни системи“, ръководител проф. д-р Таня 

Колева Пенчева, базова организация Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство – Българска академия на науките, БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82, ал. 1 от ПФНИ: 100 %  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1 774.80 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 225.20 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 8 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 7, от които 6 са отпечатани или приети за печат и една, 

която е в процес на рецензиране. 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН17/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/102/11.10.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 225.20 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/6 от 2017 г. в размер на   

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 774.80 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/102/11.10.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 225.20 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/6 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 774.80 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 
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1.5.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за първи 

етап от изпълнението на договор ДН17/7 от 2017 г., на тема: „Оптични и квантово-

електронни елементи и устройства  на основата на клиновидни интерференчни 

структури за лазерната и оптоелектронна техники, оптичните комуникации, 

метрологията и спектроанализа“, с ръководител проф. дтн. дфн. Марин Ненчев 

Ненчев, базова организация Технически университет – София. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90 % 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 7 187.93 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 812.07 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 4 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН17/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/42/12.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 52 812.07 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/7 от 2017 г. в размер на   

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 7 187.93 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН17/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/42/12.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 812.07 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/7 от 2017 г. в размер на    

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 7 187.93 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за първи 

етап от изпълнението на договор ДН17/10 от 2017 г., на тема „Изследване и 

моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии“, ръководител доц. д-р 

Иван Чавдаров, базова организация Институт по роботика, БАН. 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 5/08.11.2019 

45 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9 874.89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 125.11 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 8 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 3 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН17/10 от 2017 г. 

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

24/78/11.07.2019 г., че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 

50 125.11 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН17/10 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 9 874.89 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/10 от 2017 г. 

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

24/78/11.07.2019 г., че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 50 125.11 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/10 от 2017 г. в размер на   

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 9 874.89 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап, като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране. 

 

1.5.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за първи 

етап от изпълнението на договор ДН17/11 от 2017 г., на тема „Нови подходи за 

обучение и адаптация на поведението на интелигентни роботи в споделено работно 

пространство“, ръководител доц. д-р Никола Георгиев Шакев, базова организация 

Технически университет – София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 90 000 лв. 

Преведени средства: 45 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 116.19 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор: 41 883.81 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 5 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН17/11 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/41/12.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 41 883.81 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/11 от 2017 г. в размер на 

45 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 116.19 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:   

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

научната част по договор ДН17/11 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/41/12.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 41 883.81 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/11 от 2017 г. в размер на 45 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 116.19 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/12 от 2017 г., на тема: „Човекът като 

физиологичен източник на влошаване на качеството на въздуха и условията на 

комфорт в обитаеми неиндустриални вътрешни среди“, ръководител проф. дтн 

Петър Станков Йорданов, базова организация Технически университет - София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 4 718.84 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 281.16 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: 0 
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 От тях с импакт ранг: 3 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН17/12 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/38/10.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 55 281.16 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/12 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 718.84 лв. лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН17/12 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/38/10.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 55 281.16 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/12 от 2017 г. в размер на  

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 718.84 лв. лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първи етап от изпълнението на договор ДН17/13 от 2017 г., на тема „Хибридни 

електромагнитни системи с магнитна модулация“, ръководител проф. дтн инж. 

Иван Ячев, базова организация Технически университет – София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 740.72 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 259.28 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН17/13 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94СС/78/10.10.2019 г., че разходите по договора са признати 
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и законосъобразни в размер на 54 259.28 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/13 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 740.72 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН17/13 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. №94СС/78/10.10.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 54 259.28 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/13 от 2017 г. в размер на  

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 740.72 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първи етап от изпълнението на договор ДН17/14 от 2017 г., на тема 

„Възстановяване на фосфор и получаване на био-тор от отпадъчни потоци“, 

ръководител проф. д-р Валентин Ненов, базова организация Университет „Проф. д-

р Асен Златаров” - Бургас. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 4 677.06 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 322.94 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 и 5 доклада 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН17/14 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/39/11.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 55 322.94 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/14 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 677.06 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/14 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/39/11.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 55 322.94 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/14 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 677.06 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първи етап от изпълнението на договор ДН17/15 от 2017 г., на тема: „Виртуално и 

експериментално валидиране на акустичните емисии на подвижен ж.п. състав за 

екологичен транспорт – ВиВаЕко“, ръководител проф. д-р Георги Димитров 

Тодоров, базова организация Технически университет - София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 990 лв. 

Преведени средства: 59 995 лв. 

Неизразходвани средства: 23 895.92 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 36 099.08 лв. 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН17/15 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

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

размер на 36 099.08 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3.ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/15 от 2017 г. в размер на 59 

995 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 23 895.92 лв. лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, като бъде подписано допълнително споразумение към 

договора за финансиране. 

 

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

научната част по договор ДН17/15 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

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

законосъобразни в размер на 36 099.08 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/15 от 2017 г. в размер на 59 

995 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 23 895.92 лв. да се редуцира до 25 % от 

общата стойност на преките допустими разходи за първия етап и да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап, като бъде подписано допълнително 

споразумение към договора за финансиране. 

 

1.5.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първи етап от изпълнението на договор ДН17/16 от 2017 г., на тема „Оптимизиране 

на активни методи за инфрачервена топлинна диагностика и неразрушаващ 

контрол“, с ръководител проф. д-р Анна Владова Стойнова, Технически 

университет – София. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 85% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 4 019.33 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 980.67 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 17 

От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 4 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН17/16 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/34/01.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 55 980.67 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/16 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 019.33 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН17/16 от 2017 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/34/01.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 55 980.67 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/16 от 2017 г. в размер на   

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 019.33 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/17 от 2017 г., на тема: „Фазови 

превръщания, свързани с TRIP-ефекти във високолегирани железни и кобалтови 

супер сплави“, ръководител доц. д-р Стоян Пършоров, базова организация 

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и 

аеродинамика, БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 96% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 11 913.01 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 086.99 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 , двама защитили през 2019 г. 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: 1 (IF=2.33) 

 От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН17/17 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/14/10.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 086.99 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/17 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 11 913.01 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, като се подпише допълнително споразумение към договора за 

финансиране. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/17 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЮЮ/14/10.07.2019 г., че разходите по договора са 
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признати и законосъобразни в размер на 48 086.99 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финнасира втори етап на договор ДН17/17 от 2017 г. в размер на   

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 11 913.01 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап, като се подпише допълнително 

споразумение към договора за финансиране. 

 

1.5.16. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/18 от 2017 г., на тема „Синтез на 

зеолити от въглищни пепели за адсорбция, каталитична деструкция и детекция на 

атмосферни замърсители“, ръководител доц. д-р инж. Силвия Василева Бойчева, 

базова организация Технически университет - София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2 404.73 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 595.27 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН17/18 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/40/11.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 57 595.27 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/18 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 404.73 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/18 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/40/11.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 595.27 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/18 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 2 404.73 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.17. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/19 от 2017 г., на тема: 

„Високочестотна електрокардиография при амбулаторно проследяване на пациенти 

с пейсмейкър“, ръководител доц. д-р Серафим Димитров Табаков, базова 

организация Технически университет – София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 14 615.50 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 45 384.50 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН17/19 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/44/12.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 45 384.50 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/19 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 14 615.50 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап, като бъде подписано допълнително споразумение към договора за 

финансиране. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН17/19 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/44/12.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 45 384.50 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/19 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 14 615.50 лв. да се редуцира до 25 % от 

общата стойност на преките допустими разходи за първия етап и да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап, като бъде подписано допълнително 

споразумение към договора за финансиране. 
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1.5.18. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/20 от 2017 г., на тема: 

„Функционални композитни наноматериали, получени от природни източници, за 

опазване на околната среда“, ръководител гл. ас. д-р Господинка Динкова Гичева, 

базова организация Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 894.29 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 54 105.71 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН17/20 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх № 94ФФ/33/26.06.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 54 105.71 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/20 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 894.29 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/20 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх № 94ФФ/33/26.06.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 54 105.71 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН17/20 от 2017 г. в размер на  

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 894.29 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.19. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/21 от 2017 г., на тема „3Д 

дигитализация на обекти от националното културно-историческо наследство“, с 
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ръководител проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов, базова организация 

Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 107 000 лв. 

Преведени средства: 53 500 лв. 

Неизразходвани средства: 1 254.56 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 245.44 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 10 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 3 публикации с SJR 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН17/21 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор вх. № 26/71/08.07.2019 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 245.44 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/21 от 2017 г. в размер на   

53 500 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 1 254.56 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН17/21 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор вх. № 26/71/08.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 245.44 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/21 от 2017 г. в размер на  

53 500 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 1 254.56 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.20. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/22 от 2017 г., на тема 

„Оползотворяване и приложение на отпадъчни материали от етерично-маслената 

индустрия за „зелен“ синтез на метални наночастици“, ръководител доц. д-р Антон 

Минчев Славов, базова организация Университет по хранителни технологии – 

Пловдив. 

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

Първоначална обща сума на договора: 118 500 лв. 
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Преведени средства: 59 250 лв. 

Неизразходвани средства: 7 767.70 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 482.30 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДН17/22 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ИИ/28/10.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 51 482.30 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/22 от 2017 г. в размер на 

59 250 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 7 767.70 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/22 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ИИ/28/10.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 482.30 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/22 от 2017 г. в размер на 59 

250 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 7 767.70 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.21. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/23 от 2017 г., на тема „Изследване и 

развитие на методи и средства за бързо дигитално изграждане и бързо 

материализиране на персонализирани ИМпланти чрез хибридни ТЕХнологии - 

ИМТЕХ“, с ръководител доц. д.т.н. инж. Николай Любенов Николов, базова 

организация Технически  университет - София. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 74% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 17 984.83 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 42 015.17 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 3 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН17/23 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/48/17.17.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 42 015.17 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/23 от 2017 г., като общата 

сума за финансиране се намали по коефициент 0,7 или крайна сума за финансиране в 

размер на 42 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение към договора за 

финансиране. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 17 984.83 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора след сключване на допълнителното споразумение към 

договора за финансиране. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка 

„задоволителен“ на научната част по договор ДН17/23 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94СС/48/17.17.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 42 015.17 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/23 от 2017 г., като общата 

сума за финансиране се намали по коефициент 0,7 или крайна сума за 

финансиране в размер на 42 000 лв., като бъде сключено допълнително 

споразумение към договора за финансиране. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 17 984.83 лв. да се редуцира до 25 % от 

общата стойност на преките допустими разходи за първия етап и да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора след сключване на 

допълнително споразумение към договора за финансиране. 

 

1.5.22. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/24 от 2017 г., на тема „Изследване 

на оперативните промени във фундаменталните свойства на MIMO системи с 

многосвързаност от V-тип и разработване на ефективни подходи за управлението 

им“, с ръководител гл. ас. д-р Анжел Цани Цанев, базова организация 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 
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Неизразходвани средства: 2 700.27 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 299.73 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 8, от които 3-ма напуснали проекта в края на 

Етап 1 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН17/24 от 2017 г. 

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

94ГГ/30/16.07.2019 г., че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер 

на 57 299.73 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/24 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 700.27 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН17/24 от 2017 г. 

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

94ГГ/30/16.07.2019 г., че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 57 299.73 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/24 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 700.27 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.23. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет за 

първия етап от изпълнението на договор ДН17/25 от 2017 г., на тема: „Получаване, 

пречистване и имобилизация на липаза при твърдофазово култивиране на Rhizopus 

arrhizus като средство за разработване на еко и „зелени“ технологии“, с 

ръководител доц. д-р Георги Тодоров Добрев, базова организация Университет по 

хранителни технологии - Пловдив. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 847.19 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 152.81 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 
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Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН17/25 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ИИ/31/15.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 59 152.81 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН17/25 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 847.19 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/25 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ИИ/31/15.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 152.81 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН17/25 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 847.19 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

 

1.5.24. Доклад с Вх. № 100116/19 от 06.08.2019 г. от проф.  д-р инж. Сеня Терзиева-

Желязкова, ректор на ХТМУ-София. 

Относно: Пенсиониране на доц. д-р инж. Людмил Борисов Фачиков - ръководител 

надоговор ДН07/29 от 2016 г., 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“ и предложение той да бъде заменен от проф. д -р инж. 

Иваня Маркова-Денева – член на научния колектив по договора. 

Приложени са:  

 Заявление за съгласие от доц. д-р инж. Людмил Борисов Фачиков. 

 Заявление за съгласие от проф. д-р инж. Иваня Маркова-Денева, придружено с 

научна биография. 

 Писмено съгласие от членовете на научния колектив по договор ДН07/29 от 

2016 г. и актуализиран списък. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободен доц. д-р инж. Людмил Борисов 

Фачиков като ръководител на договор ДН07/29 от 2016 г. и той да бъде заменен от 

проф. д-р инж. Иваня Маркова-Денева, като предлага на ИС да се сключи 
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допълнително споразумение на основание чл. 2, ал. (4) и (5) от Договора за 

финансиране. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободен доц. д-р инж. Людмил Борисов Фачиков като 

ръководител на договор ДН07/29 от 2016 г. и той да бъде заменен от проф. д-р 

инж. Иваня Маркова-Денева, като се сключи допълнително споразумение на 

основание чл. 2, ал. (4) и (5) от Договора за финансиране.  

 

1.5.25. Доклад с Вх. № 0907/135 от 07.08.2019 г. от проф. дфн Петър Петров, ръководител 

на договор ДН07/26 от 2016 г., на тема „Изследване на енергийния трансфер при 

заваряване с концентрирани топлинни източници“, базова организация Институт по 

електроника, БАН. 

Относно: Освобождаване на инж. Александър Гечев от научния колектив по договора, 

като той да бъде заместен от гл. ас. д-р Райна Димитрова. 

Обосновка: Промяната се налага поради преминаване на инж. Александър Гечев на 

основен трудов договор в друга организация. 

Приложени са:  

 Заявление от инж. Александър Гечев за освобождаването му от научния колектив 

на договор ДН07/26 от 2016 г. 

 Молба от гл. ас. д-р Райна Димитрова за включването й в проекта, придружена с 

научна биография. 

 Съгласие от членовете на научния колектив по договор ДН07/26 от 2016 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободен инж. Александър Гечев от научния 

колектив по договор ДН07/26 от 2016 г., като той да бъде заместен от гл. ас. д-р Райна 

Димитрова. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободен инж. Александър Гечев от научния колектив по договор 

ДН07/26 от 2016 г., като той да бъде заместен от гл. ас. д-р Райна Димитрова. 

 

1.5.26. Доклад с Вх. № 100113/50 от 02.10.2019 г. от проф. дтн Георги Ангелов, 

ръководител на договор ДН07/12 от 2016 г., на тема „Изследване на 

екологично съвместими процеси за извличане и фракциониране на ценни 

функционални вещества от отпадъчна биомаса“, базова организация Институт 

по инженерна химия, БАН и ръководител на екип-партньор 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 изследовател-ски технологии“, базова 

организация Лесотехнически университет - София. 

Относно: Представена допълнителна обосновка във връзка с решение на ИС, 

Протокол № 12 от 28.08.2019 г. по доклад с Вх. № 0902/27 от 10.07.2019 г., относно 
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закупуване на климатик за лаборатория към Институт по инженерна химия, БАН по 

договори ДН07/12 от 2016 г. и ДН07/25 от 2016 г. 

Обосновка: Представено е писмено съгласие от ръководителите на базовите 

организации по двата договора. Разходите по договор ДН07/25 от 2016 г. са налични 

по перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ в размер на 1 081 лв. Разходите по договор 

ДН07/12 от 2016 г. са налични по перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ в размер на 396 лв.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема обосновката и представя за сведение на ИС на 

ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

1.5.27. Доклад с Вх. № 100101/134 от 22.10.2019 г. от доц. д-р Пламен Илиев Данков, 

ръководител на договор ДН07/15 от 2016 г., на тема „Концепция за 

еквивалентна диелектрична проницаемост и анализ на диелектричната 

анизотропия на микровълнови подложки с приложение при численото 3D 

проектиране на устройства в честотните обхвати на бъдещите 5G 

комуникационни мрежи“, базова организация Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора с една година.  

Обосновка: Удължаването се налага поради заболяване на ръководителя на проекта и 

продължително лечение. 

Приложен е: Протокол от медицинска комисия. 

След извършена проверка ПНЕК информира ИС, че това е първо искане на 

ръководителя за удължаване на договора. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде удължен срока за изпълнение на договор 

ДН07/15 от 2016 г., с една година, без изменение на утвърдения бюджет.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде удължен срока за изпълнение на договор ДН07/15 от 2016 г., с 

една година, без изменение на утвърдения бюджет, като се сключи 

допълнително споразумение. 

 

1.5.28. Доклад с Вх. № 100101/135 от 22.10.2019 г. от доц. д-р Пламен Илиев Данков, 

ръководител на договор ДН07/15 от 2016 г., на тема „Концепция за 

еквивалентна диелектрична проницаемост и анализ на диелектричната 

анизотропия на микровълнови подложки с приложение при численото 3D 

проектиране на устройства в честотните обхвати на бъдещите  5G 

комуникационни мрежи“, базова организация Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

Относно: Освобождаване на Иван Илков Илиев и Йордан Петков Бозмаров от 

научния колектив по проекта. 
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Обосновка: Напускането на участниците се налага поради отчисляването им като 

докторанти и прекратяването на трудовите им правоотношения със Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

Приложени са:  

 Заявления за напускане на колектива от Иван Илков Илиев и Йордан Петков 

Бозмаров. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДН07/15 от 2016 г. 

 Копия от заповеди на ректора за отчисляване с право на защита. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъдат освободени Иван Илков Илиев и Йордан 

Петков Бозмаров от научния колектив по договор ДН07/15 от 2016 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат освободени Иван Илков Илиев и Йордан Петков Бозмаров от 

научния колектив по договор ДН07/15 от 2016 г. 

 

1.5.29. Доклад с Вх. № 100113/57 от 24.10.2019 г. от проф. д-р Георги Любенов Илиев, 

ръководител на договор ДН07/22 от 2016 г., на тема „Само-координиращи се и 

адаптивни безжични Кибер-Физични Системи с човек във веригата“, базова 

организация Технически университет - София. 

Относно: Включване на докт. инж. Пламен Атанасов Христов в научния колектив по  

проекта. 

Обосновка: Докт. инж. Пламен Атанасов Христов ще замести като член на научния 

колектив по договора проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров след излизането му от 

колектива, поради избирането му за член на ПНЕК към ФНИ.  

Приложени са:  

 Заявление за включване в научния колектив от докт. инж. Пламен Атанасов 

Христов, придружено с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДН07/22 от 2016 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включен докт. инж. Пламен Атанасов 

Христов в научния колектив по договор ДН07/22 от 2016 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включен докт. инж. Пламен Атанасов Христов в научния 

колектив по договор ДН07/22 от 2016 г. 

 

1.6. Доклад с Вх. № 94НН/61 от 06.11.2019 г. от проф. Николай Манев – председател на 

ПНЕК по Математически науки и информатика относно междинни отчети и 

доклади от ръководители: 

 

1.6.1. Доклад с вх. № 100101/111/07.08.2019 г. от доц. д-р Десислава Петрова-Антонова, 

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



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 5/08.11.2019 

63 

решения с големи данни за интелигентни градове“, базова организация: Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: Моля да бъде направена промяна в състава на научния колектив на проект 

ДН12/9, както следва: 

Нови членове на колектива: 

1. Васил Димов, докторант към катедра „Софтуерни технологии", ФМИ, СУ „Св. 

Климент Охридски" 

2. Мурад Касим, текущ докторант към катедра „Софтуерни технологии", ФМИ, СУ 

„Св. Климент Охридски" 

3. гл. ас. д-р Йоаннис Патиас, катедра „Компютърна информатика", ФМИ, СУ „Св. 

Климент Охридски" 

Отпадащи членове от колектива: 

1. Ясен Кипров, отчислен докторант към катедра "Софтуерни технологии", ФМИ, СУ 

"Св. Климент Охридски" 

2. Борислав Капукаранов, отчислен докторант към катедра "Софтуерни технологии", 

ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" 

Промяната се налага поради отчисляване на докторантите Ясен Георгиев Кипров и 

Борислав Йорданов Капукаранов и невъзможност за включване в дейностите по проекта. 

Включването на нови членове в състава на колектива е обосновано от възможността за 

привличане на млади учени с потенциал за развитие на научноизследователска дейност в 

областта на големите данни. Васил Димов и Мурад Касим са новозачислени докторанти в 

професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Софтуерни 

технологии).  

Приложения: Заявления за напускане; Заявление за включване; Автобиографии; 

Декларация за съгласие на членовете на колектива. 

Спазени са изискванията на чл. 74 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК приема исканата промяна в колектива на проекта: включване на Васил Димов, 

Мурад Касим и гл. ас. д-р Йоаннис Патиас, освобождаване на Ясен Кипров и Борислав 

Капукаранов. ПНЕК предлага на ИС да утвърди решението на комисията. 

 

Решение на ИС: 

Приема исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН12/9 от 2017 г.: 

включване на Васил Димов, Мурад Касим и гл. ас. д-р Йоаннис Патиас, 

освобождаване на Ясен Кипров и Борислав Капукаранов. 

 

1.6.2. Доклад с вх. № 100108/10/31.07.2019 г. от проф. д-р Сотир Сотиров, ръководител на 

проект по договор № ДН 02/10 от 2016 г. на тема: „Нови инструменти за извличане на 

знания от данни и тяхното моделиране“, базова организация Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Съгласно решение на Изпълнителен съвет в Протокол № 5 от 22.03.2019 г., 

договор ДН-02/10 от 2016 от 17.12.2014 е оценен положително за продължение във втори 
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етап на проекта, съгласно приложените работна програма, финансов план, писмена 

обосновка към него и приложение със състава на научния колектив. 

За втория етап на проекта предлагаме включването на още един нов колега от колектива на 

Партньор 1 Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, гл. ас. д-р Симеон 

Рибагин, който ще подпомогне изпълнението на заявените научни задачи в работната 

програма и приложението на теоретичните резултати от проекта в областта на вземането 

на биомедицински решения. В резултат от включването му няма да се променят 

съотношенията в бюджета, заложени в първоначално подписаното споразумение между 

трите партньорски организации. 

Молбата ни е Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ да утвърди така 

предложената промяна на колектива за втория етап с цел успешното изпълнение на 

заложената работна програма.“ 

Приложени са научна автобиография на гл. ас. Рибагин на български и английски, молбата 

му за включване в колектива и декларация от останалите членове на колектива от първия 

етап, с която изразяват съгласието си. Спазени са изискванията на чл. 74 от Правилника на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК приема исканата промяна в колектива на проекта: включване гл. ас. д-р Симеон 

Рибагин. ПНЕК предлага на ИС да утвърди решението на комисията. 

 

Решение на ИС: 

Приема исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН02/10 от 2016 г.: 

включване на гл. ас. д-р Симеон Рибагин. 

 

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

изпълнението на договор ДН 12/2 от 2017 г. на тема „Риманова и комплексна 

геометрия“, ръководител: проф. д-р Величка Милушева, базова организация: 

Институт по математика и информатика - БАН и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №26/74 от 09.07.2019 г.  

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

Първоначална обща сума на договора: 60 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 10 813.89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 49 186.11 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 12 

  От тях с импакт фактор: 10 

  От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 12  

Оценка 1 рецензент: много добра 

Оценка 2 рецензент: много добра 
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Оценка предложена от ПНЕК: много добра 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „много добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/2 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/74 от 09.07.2019 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 49 186.11 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 12/2 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 813.89 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „много добра” 

оценка на научната част по договор ДН 12/2 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/74 от 09.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 49 186.11 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН 12/2 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 813,89 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

1.6.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН 12/4 от 2017 г. на тема „Съвременни аналитични и 

числени методи за нелинейни диференциални уравнения с приложения във 

финансите и опазването на околната среда“, ръководител: доц. дмн Миглена Колева, 

базова организация: Русенски университет "Ангел Кънчев" и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №94ДД/33/07.08.2019 г.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 80 000 лв. 

Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 640.64 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 389.36 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 33 (25.39) 

  От тях с импакт фактор: 12 (10.68) 

  От тях с импакт ранг: 18 (12.23) 

Брой участия в научни форуми: 24 

Оценка 1 рецензент: много добра 

Оценка 2 рецензент: много добра 
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Оценка предложена от ПНЕК: много добра 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН 12/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. №94ДД/33/07.08.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 39 389.36 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 12/4 от 2017 г. в размер на   

40 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 640.64 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „много добра” 

оценка на научната част по договор ДН 12/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94ДД/33/07.08.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 39 389.36 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН 12/4 от 2017 г. в размер на      

40 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 640.64 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН 12/5 от 2017 г. на тема „Ефективни стохастични методи 

и алгоритми за решаване на големи задачи“, ръководител: проф. д-р Стефка 

Фиданова, базова организация: Институт по информационни и комуникационни 

технологии - БАН и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №26/90 от 

14.08.2019 г.  

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 96.75%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2 034.27 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 965.73 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 33 (19,21) 

  От тях с импакт фактор: 5 (2,88) 

  От тях с импакт ранг: 23 (11,09) 

Брой участия в научни форуми: 32 доклада, изнесени  на 8 конференции 

Оценка 1 рецензент: много добра 

Оценка 2 рецензент: добра 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 5/08.11.2019 

67 

Оценка предложена от ПНЕК: много добра 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „много добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/90 от 14.08.2019 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 57 965.73 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 12/5 от 2017 г. в размер на   

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 2 034.27 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „много добра” 

оценка на научната част по договор ДН 12/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/90 от 14.08.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 965.73 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН 12/5 от 2017 г. в размер на      

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 034.27 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН 12/6 от 2017 г. на тема „Автоматична идентификация на 

епилепти-формена активност чрез извънклетъчно записване и компютърна 

обработка“, ръководител: доц. д-р  Пенчо Маринов, базова организация: Институт по 

информационни и комуникационни технологии - БАН и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №26/81 от 12.07.2019 г.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 15 566.24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма     

Признати разходи от финансовия одитор:  44 433.76 лв. 

Брой докторанти в проекта:  1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо):  4 

  От тях с импакт фактор: 4 

  От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 3 

Оценка 1 рецензент: много добра 

Оценка 2 рецензент: добра 
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Оценка предложена от ПНЕК: много добра 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „много добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/81 от 12.07.2019 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 44 433.76 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 12/6 от 2017 г. в размер на   

60 000 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 15 566.24 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „много добра” 

оценка на научната част по договор ДН 12/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/81 от 12.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 44 433.76 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН 12/6 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 15 566.24 лв. да се редуцира до 25% от 

преките допустими разходи за първия етап и да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

1.6.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН 12/7 от 2017 г. на тема „Иновативна платформа за 

интелигентни адаптивни видео игри за обучение (APOGEE)“, ръководител: проф. д-р 

Боян Бончев, базова организация: Софийски университет „Св. Климент  Охридски“ и 

във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ФФ/74/15.07.2019 г.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 057.77 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 942.23 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 23 

  От тях с импакт фактор: 2 

  От тях с импакт ранг: 5 

Брой участия в научни форуми: 17 

Оценка 1 рецензент: много добра 

Оценка 2 рецензент: много добра 
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Оценка предложена от ПНЕК: много добра 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „много добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. 94ФФ/74/15.07.2019 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 942.23 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 12/7 от 2017 г. в размер на  60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 057,77 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „много добра” 

оценка на научната част по договор ДН 12/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. 94ФФ/74/15.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 942.23 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН 12/7 от 2017 г. в  размер на      

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 057.77 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН 12/8 от 2017 г. на тема „Съвременни компютърни 

методи за изследване на комбинаторни структури осигуряващи цялостност и 

сигурност на информацията“, ръководител: проф. дмн Цонка Байчева, базова 

организация: Институт по математика и информатика - БАН и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №26/75 от 09.07.2019 г.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 108 000 лв. 

Преведени средства: 54 000 лв. 

Неизразходвани средства: 10 207.22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 43 792.78 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 10 

  От тях с импакт фактор: 2 

  От тях с импакт ранг: 5 

Брой участия в научни форуми: 9 

Оценка 1 рецензент: добра 

Оценка 2 рецензент: много добра 
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Оценка предложена от ПНЕК: много добра 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „много добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/8 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/75 от 09.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 43 792.78 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 12/8 от 2017 г. в размер на 54 

000 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 207.22 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „много добра” 

оценка на научната част по договор ДН 12/8 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/75 от 09.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 43 792.78 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН 12/8 от 2017 г. в размер на      

54 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 207.22 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

1.6.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН 12/9 от 2017 г. на тема „Иновативни решения с големи 

данни за интелигентни градове“, ръководител: доц. д-р Десислава Петрова-Антонова, 

базова организация: СУ „Св. Климент Охридски“  и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №94ФФ/94 от 07.08.2019 г.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 900 лв. 

Преведени средства: 59 950 лв. 

Неизразходвани средства: 16 144.11 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 43 805.89 лв. 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 11 

  От тях с импакт фактор: 0 

  От тях с импакт ранг: 10 

Брой участия в научни форуми: 9 

Оценка 1 рецензент: добра 

Оценка 2 рецензент: много добра 

Оценка предложена от ПНЕК: много добра 
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Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „много добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/9 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94ФФ/94 от 07.08.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 43 805,89 лв. и сума на непризнатите разходи 0 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 12/9 от 2017 г. в размер на 59 

950 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 16 144.11 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/9 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94ФФ/94 от 07.08.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 43 805,89 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН 12/9 от 2017 г. в размер на      

59 950 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 16 144.11 лв. да бъде редуцирана до 

25% от преките допустими разходи за първия етап и да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

1.6.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН 12/10 от 2017 г. на тема „Интегриране на 

двуйерархична оптимизация в информационна услуга за портфейлна оптимизация“, 

ръководител: проф. дтн Тодор Стоилов, базова организация: Институт по 

информационни и комуникационни технологии - БАН  и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №26/77 от 09.07.2019 г.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 7 854.15 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 145.85 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 12 (12) 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 5  (5) 

Брой участия в научни форуми: 11 

Оценка 1 рецензент: добра 
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Оценка 2 рецензент: добра 

Оценка предложена от ПНЕК: добра 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/10 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/77 от 09.07.2019 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 145.85 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 12/10 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 854.15 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/10 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/77 от 09.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 145.85 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ДН 12/10 от 2017 г. в размер на    

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 854.15 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

1.6.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН 12/12 от 2017 г. на тема „Изследване на итерационни 

методи с висок ред на сходимост за апроксимиране на нули на полиноми и 

неподвижни точки на квази-свиващи изображения в метрични пространства“, 

ръководител: проф.Петко Пройнов, базова организация: ПУ „Паисий Хилендарски” 

и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ММ/57/18.07.2019 г. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 116.80 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 883.20 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 7 публикувани (7) 

От тях с импакт фактор: 3 публикувани (3) 

От тях с импакт ранг: 2  (2) 

Брой участия в научни форуми: 16 

Оценка 1 рецензент: добра 
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Оценка 2 рецензент: много добра 

Оценка предложена от ПНЕК: много добра 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „много добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/12 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94ММ/57/18.07.2019 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 59 883.20 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 12/12 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 116.80 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „много добра” 

оценка на научната част по договор ДН 12/12 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94ММ/57/18.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 883.20 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН 12/12 от 2017 г. в размер на    

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 116.80 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

1.6.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН 12/1 от 2017 г. на тема „Числени методи и алгоритми 

за задачи с дробна дифузия“, ръководител: проф. дмн Светозар Маргенов, чл.-кор. 

на БАН и нов ръководител доц. д-р Станислав Харизанов, базова организация: 

Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН и във връзка с 

доклад за фактически констатации вх. №26/93 от 12.09.2019 г.  

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 75.25 - 100 % 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 24 943.58  лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 35 056.42 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 11 (7.285) 

  От тях с импакт фактор: 3 (1.675) 

  От тях с импакт ранг: 6   (3.86) 

 Брой участия в научни форуми: 15 

Оценка 1 рецензент: задоволителна 
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Оценка 2 рецензент: много добра 

Оценка предложена от ПНЕК: добра 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема „добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/93 от 12.09.2019 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 35 056.42 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 12/1 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 24 943.58 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „добра” оценка на 

научната част по договор ДН 12/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №26/93 от 12.09.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 35 056.42 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН 12/1 от 2017 г. в размер на      

60 000 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 24 943.58 лв. да бъде редуцирана до 

25% от преките допустими разходи за първия етап и да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

1.7. Доклад с Вх. № 94ББ/20 от 06.11.2019 г. от доц. Божин Божинов – председател на 

ПНЕК по Селскостопански науки относно междинни отчети и доклади от 

ръководители: 

 

1.7.1. Доклад с вх. № 100120/8/17.07.2019 г. от проф. д-р Андон Андонов, ръководител на 

проект по договор № ДН 16/8 от 2017 г. на тема: „Агробиологично проучване върху 

действието на биостимуланти и неорганични продукти за биоконтрол при земеделски 

култури в стресови условия“, базова организация: Аграрен Университет - Пловдив. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Двама преподаватели от Аграрния университет - Пловдив (АУП) - гл. ас. д-р 

Веселин Петров и гл. ас д-р Мариян Янев изявиха желание да се включат в изпълнението 

на задачи в ръководения от мен научен проект с Договор ДН 16/8/2017 (Заявленията им са 

приложени към настоящия доклад). Членовете на работния колектив са съгласни да 

разширим състава с посочените колеги (удостоверено с подписи) на базата на следните 

основания. 

А/ Основания за включване на гл. ас. д-р Веселин Петров: 

В научния проект са предвидени молекулярни анализи на растителни проби, които 

съгласно работната програма трябваше да бъдат изпълнени в Центъра по екологични 

науки на Университета в гр. Хаселт, Белгия, със съдействието на консултанта на проекта 
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проф. д-р Джако Вангронсвслд. Междувременно, възникна възможност тези анализи да 

бъдат извършени у нас, в базата на новосъздадения Център по Растителна Системна 

Биология и Биотехнология (ЦРСББ) в гр. Пловдив, с което ще се спестят значителни 

средства за командировки без да се намали качеството на резултатите. За целта беше 

сключен договор за сътрудничество между Аграрния университет - Пловдив и ЦРСББ 

(договорът е приложен). Гл. ас. д-р Веселин Петров, освен преподавател в АУП, е и учен 

от състава на ЦРСББ. Той е специалист в областта на молекулярната биология и' 

включването му в колектива ще осигури качествено изпълнение на предвидените анализи. 

Б/ Основания за включване на гл. ас. д-р Мариян Янев: 

По време на реализацията на проекта няколко колеги от работния колектив излязоха в 

отпуск по майчинство и на практика прекратиха участието си. Това са гл. ас. д-р Добринка 

Балабанова, гл. ас. д-р Мирослава Каймаканова и химик Снежана Младенова. 

Включването на гл. ас. д-р Мариян Янев, който е преподавател по Хербология, в работния 

колектив ще компенсира в известна степен оправданото отсъствие на посочените колеги и 

същевременно ще допринесе за неговото израстване като млад учен.“ 

Приложения: Заявление за включване; Автобиографии; Декларация за съгласие на 

членовете на колектива. Спазени са изискванията на чл. 74 от Правилника на Фонд 

„Научни изследвания“. 

 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК приема исканата промяна в колектива на проекта: включване гл. ас. д-р Веселин 

Петров и гл. ас д-р Мариян Янев. 

ПНЕК препоръчва работната програма да бъде актуализирана по дейности. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди решението на комисията 

 

Решение на ИС: 

Приема исканата промяна в колектива на проект по договор № ДН 16/8 от 2017 г.: 

включване гл. ас. д-р Веселин Петров и гл. ас д-р Мариян Янев. Работната програма 

да бъде актуализирана по дейности. 

 

1.7.2. Доклад с вх. № 100138/49/01.08.2019 г. от проф. дсн Иванка Каменова, ръководител 

на проект по договор № ДН 16/7 от 2017 г. на тема: „Проучвания на икономически 

важни вирусни патогени по череша и вишна“, базова организация: АгроБиоИнститут 

(АБИ), София. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: Искане за промяна в научния колектив на проекта по следните причини: 

Редовният докторант по докторска програма Растителна защита (вирусология) към 

Агробиоинститут и участник в проекта Здравка Моллова е отчислена, без право на защита, 

считано от 01.09.2018 г., съгласно заповед № РД05-15 от 16.01.2019 г. на Селскостопанска 

Академия. 

Институт по Земеделие, гр. Кюстендил, партньор в горепосочения проект предлага доцент 

д-р Николай Христов да бъде изключен от работния колектив поради сериозни 

здравословни причини. Неговата работа да бъде поета от гл. ас. д-р Симеон Крумов, чрез 

включването му във втори етап от изпълнението на проекта. 
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Приложения: Копие на заповед № РД05-15 на ССА за отчисляване в докторантура на 

Здравка Моллова; Писмо от Институт по Земеделие, гр. Кюстендил за включване в 

научния колектив на гл. ас. д-р Симеон Крумов; Работна програма, с указание на задачите, 

в които ще участва Симеон Крумов;  Списък на научният колектив. 

Спазени са изискванията на чл. 74 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК приема исканата промяна в колектива на проект по договор №ДН 16/7 от 2017 г.: 

изключване на доц. д-р Николай Христов и докторант Здравка Моллова; включване гл. ас. 

д-р Симеон Крумов. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди решението на комисията 

 

Решение на ИС: 

Приема исканата промяна в колектива на проект по договор №ДН 16/7 от 2017 г.: 

изключване на доц. д-р Николай Христов и докторант Здравка Моллова; включване 

гл. ас. д-р Симеон Крумов. 

 

1.7.3. Доклад с вх. № 100138/88/15.10.2019 г. от доц. д-р Даниела Митева, ръководител на 

проект по договор № ДН 06/5 от 2016 г. на тема: „Алтернативна технология за 

понижаване на алергенния и антигенен ефект на млечни протеини“, базова 

организация: Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ), ССА. 

Относно: Промяна на срока на договора с шест месеца 

Обосновка: „Във връзка с изпълнение на проект ДН 06/5 от 16.12.2017 г. (етап 2), 

отпадането на партньора по проекта и поемането на неговите дейности от ИКХТ, Ви моля 

да разрешите удължаване на срока на договора с 6 (шест) месеца, считано до 01.05.2020 г. 

поради забавяне по следните технически причини: 

- доставка на адювант, необходим за извеждането на биологичния експеримент, 

който е специфичен и се внася от САЩ при заявка. 

- издаване на разрешително по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за минималните изисквания 

за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за 

използването, отглеждането и/или доставката им (Наредба 20) във връзка с чл. 155, ал. 1 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност съобразяване с графика на Централен 

Вивариум към Медицински Факултет на Медицински Университет-София и особеностите 

при работата с опитни животни. 

До този момент по договор ДМ 06/5 са получени резултатите от Втори работен пакет - 

Математическо моделиране. Дейност 1.1. и са представени за публикуване в списание с 

импакт-фактор. 

Получени са резултати от изследванията от Трети работен пакет - Биологичен 

експеримент. Дейност 1.1. и предстои да бъдат обработени, като се планува да бъдат 

докладвани на международна конференция; публикувани в списание с импакт-фактор; 

представени на работна среща с цел промотиране на дейностите по проекта; издадени в 

монография, както и подадени в заявка за патент. 

Не се налагат промени във финансовия план и в състава на научния колектив. 

Ръководството на базовата организация е уведомено писмено за исканото удължаване от 

ръководителя на проекта.“ 

Решение на ПНЕК: 
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ПНЕК приема исканото удължаване на срока на проект по договор №ДН 06/5 от 2016 г. с 

шест месеца, до месец май 2020 г. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди решението на комисията 

 

Решение на ИС: 

Приема исканото удължаване на срока на проект по договор №ДН 06/5 от 2016 г. с 

шест месеца, до 7 май 2020 г. Да бъде сключено допълнително споразумение към 

договора. 

 

1.7.4. Доклад с вх. № 0904/56/04.11.2019 г. от ас. д-р Росица Янева, ръководител на проект 

по договор № ДМ 16/5 от 2017 г. на тема: „Интегриран анализ на капацитета на 

горски екосистеми от Средна Стара планина за редуциране на влиянието на токсични 

елементи: състояние, дисперсия, разграждане и въздействие“, базова организация: 

Институт за гората – БАН. 

Относно: Промяна на срока на договора с два месеца 

Обосновка: „Във връзка с изпълнението на проект с тема „Интегриран анализ на 

капацитета на горски екосистеми от Средна Стара планина за редуциране на влиянието на 

токсични елементи: състояние, дисперсия, разграждане и въздействия“, договор ДМ16/5 от 

20.12.2017 г., определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни 

изследвания” Конкурс за финансиране на изследвания на млади учени и постдокторанти - 

2017 г.”, се налага удължаване на срока за изпълнение на проекта с 2 месеца (до 20 

февруари 2020г.). Това удължение засяга единствено времевия график за финализиране на 

дейностите по Работен пакет 2 и не променя дейностите по приетата Работна програма и 

одобреният финансов план. 

Удължението е наложително поради участието ми в 28-мата Полярна експедиция до о-в 

Ливингстън във връзка с изпълнението на проект „Оценка на регионалния принос на 

почвите от Антарктическите острови към глобалния въглероден баланс чрез определяне 

степента на стабилизация и хумификация на органичното вещество“, одобрен от в Конкурс 

за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. - България-Русия 2018-2019 

г. на ФНИ. Поради експедицията ще отсъствам от България в периода 10.12.2019 г. - 

25.01.2020 г. и няма да имам възможност да подготвя и финализирам научния и финансов 

отчет в рамките на определения срок на договора.“ 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК приема исканото удължаване на срока на проект по договор №ДН 16/5 от 2017 г. с 

два месеца, до 20 февруари 2020 г. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди решението на комисията. 

 

Решение на ИС: 

Приема исканото удължаване на срока на проект по договор №ДН 16/5 от 2017 г. с 

два месеца, до 20 февруари 2020 г. 

 

1.7.5. Доклад с вх. № ФНИ-855/16.10.2019 г. от проф. д-р Магдалена Облакова, 

ръководител на проект по договор КП-06 Н 26/3 от 2018 г. на тема: „Възможности за 

получаване на функционални храни от птици“, базова организация: Земеделски 

институт – Стара Загора. 
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Относно: Прекратяване на споразумение за партньорство и промяна в колектива 

Обосновка: „На 04.12.2018 год. между Фонд „Научни изследвания“ от една страна и 

Проф. д-р Магдалена Облакова- ръководител на научния колектив и Проф. д-р Станка 

Лалева - директор на базовата научна организация от друга беше сключен Договор КП-06-

Н 26/3 за изпълнение на проект „Възможности за получаване на функционални храни от 

птици“. Изпълнението на проекта беше възложено по договора и на партньорска 

организация Институт по Животновъдни науки - гр. Костинброд, ЕИК 130458200 

представлявана от доц. д-р Иван Янчев - участник и в научния колектив. 

Проекта се намира на първия етап от финансирането. До този момент се изпълняват 

заложените задачи в работната програма - доставени са билките, етеричните масла, 

проведена е експерименталната част- отгледани и угоени са 260 пуйки бройлери до 16 

седмична възраст, разпределени в 13 групи- една контролна и дванадесет опитни. Целия 

обем от организационна и експериментална дейност се извършва на територията на ЗИ-

Стара Загора в Производствената му база и от колектива на проекта от ЗИ- Стара Загора. 

Създадени са необходимите условия съобразени с зоохигиенните изисквания за 

съответната категория птици. Подсигурен е и изхранен фураж според нормите за хранене 

на пуйчета - бройлери, които представляват съществен разход за Базовата организация. 

Създадена е стройна организация на експеримента от страна на екипа и съдействие за 

обезпечаването му от страна на Базовата организация ЗИ- Стара Загора. В края на 

угоителния период в който участваха есенциални билки и масла от тях е проведен пълен 

кланичен анализ, взети са кръвни проби и проби месо за последващи лабораторни анализи. 

Създадохме поточност при взимане на експерименталния материал за лабораторни 

анализи, което предположи цялата дейност да се извърши на територията на ЗИ- Стара 

Загора. Обърнахме се към компетентни специалисти и лаборатории от Тракийския 

Университет, като най- близката дестинация за изработване на проби от кръв и месо, 

гарант за правилно изпълнение на методиките по определяне на заложените за изследване 

признаци-биохимични показатели на кръвта, фактори на естествената резистентност, 

физични качества на месото. За определяне на химичния състав на месото се обърнахме 

към външен изпълнител. Тези решения се взеха в течение на експерименталния процес 

поради обективни предпоставки от срана на партньорската организация да не извърши 

предвидените за нея изследвания. Това наложи е колегата от ЖИ- Костинброд доц. д-р 

Иван Янчев да стигнем до споразумение за отказ от партньорство с представляваната от 

него организация от една страна и от друга личното участие в работния колектив. 

Въз основа на гореизложеното, моля да уважите моите аргументи и искане за прекратяване 

на споразумението за партньорството на Базова организация Земеделски Институт, Стара 

Загора с партньор Институт по Животновъдни науки- Костинброд, което е съгласувано с 

директора на ЗИ-Стара Загора проф. д-р Станка Лалева. Средствата предвидени според 

финансовия план за партньорската организация да бъдат използвани по пера от базовата 

организация за изпълнение на програмата заложена в проекта.“ 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК приема искането за прекратяване на споразумението с партньорската организация и 

отпадането от колектива на доц. д-р Иван Янчев – директор на Института по 

животновъдни науки, Костинброд. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди решението на комисията. 
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Решение на ИС: 

Приема искането за прекратяване на споразумението с партньорската организация и 

отпадането от колектива на доц. д-р Иван Янчев – директор на Института по 

животновъдни науки, Костинброд. 

Да бъде сключено допълнително споразумение към договор № КП-06 Н 26/3 от 

2018 г. Към него да бъдат приложени: Споразумение за прекратяване на 

партньорството; Актуализирана работна програма; Актуализиран финансов план. 

 

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

изпълнението на договор ДН 16/3 от 2017 г. на тема „Метаболитен профил и 

генетична изменчивост на видовете от род Thymus в България – научна основа за 

фитотерапията и потенциал за фармацията“, ръководител: гл. ас. д-р Ина Анева, 

базова организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН 

и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ФФ/84 от 19.07.2019 г.  

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90 % 

Първоначална обща сума на договора: 60 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9 985.48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 014.52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 3 

  От тях с импакт фактор: 2 

  От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 5 

Оценка 1 рецензент: добра 

Оценка 2 рецензент: много добра 

Оценка предложена от ПНЕК: добра 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „добра” оценка на 

научната част по договор ДН 16/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94ФФ/84 от 19.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 50 014.52 лв. и сума на непризнатите разходи 0 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 16/3 от 2017 г. в размер на  60 

000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 985.48 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „добра” оценка на 

научната част по договор ДН 16/3 от 2017 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94ФФ/84 от 19.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 50 014.52 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН 16/3 от 2017 г. размер на   

60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 985.48 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

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

изпълнението на договор ДН 16/5 от 2017 г. на тема „Лиофилизация на търбухово 

съдържание от преживни животни за сравнителни изследвания чрез in vitro методи“, 

ръководител: проф. д-р Стайка Лалева, базова организация: Земеделски институт - 

Стара Загора и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ММ/73 от 

30.07.2019 г.  

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 332.49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 46 667.51 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации (общо): 2 бр. под печат  

От тях с импакт фактор: 0  

От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 1 

Оценка 1 рецензент: добра 

Оценка 2 рецензент: добра 

Оценка предложена от ПНЕК: добра 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема „добра” оценка на 

научната част по договор ДН 16/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. №94ММ/73 от 30.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 46 667.51 лв. и сума на непризнатите разходи 0 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН 16/5 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 332.49 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание на докладваните оценки от ПНЕК, ИС приема „добра” оценка на 

научната част по договор ДН 16/5 от 2017 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №94ММ/73 от 30.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 46 667.51 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема да се финансира вторият етап на договор ДН 16/5 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 332.49 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

1.8. Доклад с Вх. № 94ММ/102 от 07.11.2019 г. от проф. Мариела Оджакова – 

председател на ПНЕК по Биологически науки относно доклади от ръководители: 

 

1.8.1. Доклад с вх. № 0903/114 от 05.09.2019 г. от д-р Димитринка Йорданова 

Атанасова-Димитрова, ръководител на проект ДМ 11/4 от 18.12.2017 г., на тема: 

Проучване ефекта на системното физическо натоварване върху денонощното 

ремоделиране на хипокампални неврони и десинхронизирани циркадианни 

ритми на маркери за оксидативен стрес при експериментален модел на 

мелатонинов дефицит. БО: Институт по невробиология БАН 

Относно: Искане за удължаване на срока с 6 месеца. 

Обосновка: Отпуск по майчинство на двама от участниците в екипа.  

Решение: ПНЕК приема удължаване на срока с 6 месеца на проект ДМ11/4 от 

18.12.2017 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДМ11/4 от 18.12.2017 г.с 6 месеца, без 

изменение на утвърдения бюджет. 

 

1.8.2. Доклад с вх. №ФНИ - 524 от 01.08.2019 г. от  Гл. ас. Шина Пашова, ръководител 

на проект КП-06-Н21/14 от 2018 г., на тема: Профилен анализ на 

антифосфолипидната антитялова реактивност при жени с хабитуални аборти, 

БО: ИБИР - БАН 

Относно: Промени в екипа – включване на нов член проф. Алексей Савов от 

Национална генетична лаборатория.  

Обосновка: Необходимост във връзка с работа по задачите, свързани с подготовка и 

обработка на заложените проби. 

Приложение: 1. Съгласие от членовете на екипа. 2. Съгласие от проф. Савов. 3. 

Автобиография на проф. Савов. 

Решение: ПНЕК приема включване на проф. Алексей Савов в екипа по проект КП-06-

Н21/14 от 2018 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема включване на проф. Алексей Савов в екипа по проект КП-06-Н21/14 от 

2018 г. 
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1.8.3. Доклад с вх. №0903/79 от 12.07.2019  г. от Главен асистент, д-р, Диана Христова 

Тонева, ръководител на проект ДН11/9 от 2017 г.  на тема: Изследване на 

анатомични вариации при човек върху тримерни модели чрез прилагане на 

иновативни и интердисциплинарни подходи и изграждане на Виртуална 

анатомична колекция, БО: ИЕМПАМ, БАН. 

Относно: Промяна в научния колектив за втория етап на проекта. Освобождаване от 

участие на Венцислав Пирински – студент и включване на нов член – доц. Кирил 

Симов, ИИКТ – БАН. 

Обосновка: Завършване на образованието на Венцислав Пирински. 

Приложение: 1. Съгласие от членовете на екипа. 2. Съгласие от доц. Симов. 3. 

Автобиография на доц. Симов. 

Решение: ПНЕК приема освобождаване от участие на Венцислав Пирински и 

включване на доц. Кирил Симов в екипа на проект ДН11/9 от 2017 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема освобождаване от участие на Венцислав Пирински и включване на доц. 

Кирил Симов в екипа на проект ДН11/9 от 2017 г. 

 

1.8.4. Заявление с вх. №0903/76 от 12.07.2019  г. от доцент  д-р Петя Димитрова , 

ръководител на проект ДН11/5 от 2017 г. на тема: Сиртуини  (SIRTs) – нови 

мишени за фина селективна епигенетична регулация на патологията при ставно 

възпаление по време на грипна инфекция, БО: Институт по микробиология, БАН. 

Относно: Промяна в екипа на проект ДН 11/5 от 14.12.2017г. Включване на нов член 

в работния колектив – д-р Милена Лесева от Институт по Микробиология. 

Приложение: 1. Съгласие от членовете на екипа. 2. Съгласие от д-р Лесева. 3. 

Автобиография на д-р Лесева. 

Решение: ПНЕК приема включване на д-р Милена Лесева в екипа на проект ДН 11/5 от 

14.12.2017 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема включване на д-р Милена Лесева в екипа на проект ДН 11/5 от 

14.12.2017 г. 

 

1.8.5. Доклад с вх. №0903/124 от 25.09.2019  г., от Доц. Ива Угринова, PhD, 

ръководител на проект ДН 01/10 от 2016 г. на тема: Автофагия или апоптоза - 

HMGB1 белтъкът като ключов регулатор определящ клетъчната съдба в условия на 

стрес при модели на рак на белия дроб, БО: Институт по молекулярна биология 

“Академик Румен Цанев” - БАН 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение по Втори етап с 5 месеца/до 

16.05.2020г./ 

Обосновка: През втория етап на договора има предвидена работа с лабораторни 

животни, която изисква повече време и експериментите са по комплексни.  

Решение: ПНЕК приема удължаване на срока за изпълнение по Втори етап с 5 

месеца/до 16.05.2020 г. 
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Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДН 01/10 от 2016 г. с 5 месеца, до 

16.05.2020 г., без изменение на утвърдения бюджет. 

 

1.8.6. Доклад с вх. №0903/119 от 13.09.2019  г., от Гл. ас. д-р Андрей Стоянов Марчев, 

ръководител на проект ДМ 11/3 от 18.12.2017 г. на тема: Иновативен 

биотехнологичен подход за откриване на нови противоракови молекули от златен 

корен. БО: Институт по микробиология, БАН 

Относно: Удължаване на срока на проекта с 6 месеца. 

Обосновка: Забавяне на обществена поръчка в Институт по Микробиология „Стефан 

Ангелов“- БАН, доведе до значително забавяне на работата по проекта, получаването 

на научни резултати, както и тяхното обобщаване в научни статии и представяне в 

научни форуми. 

Решение: ПНЕК приема удължаване на срока на проект ДМ 11/3 от 18.12.2017 г. с 6 

месеца. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДМ 11/3 от 18.12.2017 г. с 6 месеца, до 

18.06.2020 г., без изменение на утвърдения бюджет. 

 

1.8.7. Доклад с вх. №100101/122 от 27.09.2019  г., от Доц. д-р Иванка Цачева , 

ръководител на проект ДН 01/9 от 16.12.2016 г. на тема: Анализ на нови 

физиологично aктивни свързващи места на човешки C1q, БО: СУ „Климент 

Охридски”, Биологически факултет 

Относно: Удължаване срока на Втори етап на договора с 6 месеца. 

Обосновка: Поради обективно възникнали обстоятелства свързани със забавените 

обществени поръчки на ИМ,БАН за доставка на химикали с общо и специфично 

предназначение и особено за доставка на биопродукти и диагностични тестове. 

Забавената процедура силно затруднява и отлага във времето значителна част от 

предвидените експерименти. 

Решение: ПНЕК приема удължаване срока на втори етап на договор ДН 01/9 от 

16.12.2016 г. с 6 месеца. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДН 01/9 от 16.12.2016 г. с 6 месеца, без 

изменение на утвърдения бюджет. 

 

1.8.8. Доклад с вх. №0903/97 от 23.07.2019  г., от Главен асистент доктор Русина 

Хазаросова, ръководител на проект ДМ11/1 от 2017 г. на тема: Моделиране на 

молекулните механизми при оксидативен стрес: eфект на палмитоил-оксо-

валероил фосфатидилхолин  върху мембранната организация, БО: Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство, БАН 

Относно: Промяна в колектива към проект ДМ 11/1 ОТ 2017 г. – освобождаване от 

участие в екипа на Д-р Деница Бранкова. 
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Обосновка: Д-р Деница Миткова Бранкова заяви желание да напусне научния 

колектив на проекта поради преустановяване на трудовите си правоотношения с 

Института по физика на твърдото тяло – БАН.  

Приложение:  : 1. Съгласие от членовете на екипа. 2. Съгласие от д -р Деница 

Бранкова. 

Решение: ПНЕК приема освобождаване на Д-р Деница Бранкова от участие в екипа на 

проект ДМ 11/1 от 2017 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема освобождаване на Д-р Деница Бранкова от участие в екипа на проект 

ДМ 11/1 от 2017 г. 

 

1.8.9. Доклад с вх. №0907/145 от 04.09.2019 г., от доц. д-р Милена Петкова Попова, 

ръководител на проект ДФНИ-Б02/14 от 2014 г. на тема: Рационална платформа 

за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни ин 

витро култури, БО: Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН. 

Относно: Удължаване на срока на проекта с 6 месеца. 

Обосновка: Във връзка с изпълнение на договор ДФНИ-Б02-14 и забавяне на 

обществена поръчка при един от партньорите, моля за Вашето разрешение за 

удължаване на срока с 6 месеца, до 30.06.2020 г.Удължаването на срока не изисква 

промяна в бюджетната таблица. 

Решение: ПНЕК приема удължаване на срока на проекта с 6 месеца на втория етап на 

договор ДФНИ-Б02-14/2014 г. до 30.06.2020 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДФНИ-Б02/14 от 2014 г. с 6 месеца, до 

30.06.2020 г., без изменение на утвърдения бюджет. 

 

1.8.10. Доклад с вх. №0904/51 от 07.10.2019  г., от Проф. д-р Павел Зехтинджиев, 

ръководител на проект ДН01/6 от 2016 г. на тема: Мултидисциплинарно 

изследване на взаимоотношенията паразит – преносител – гостоприемник на 

кръвните паразити (Haemosporida) във връзка със защитата на птичите популации, 

БО: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН 

Относно: Искане за удължаване втория етап на договора с 6 месеца. 

Обосновка: 

1. Сезонния характер на събирането на проби ,предвидено в научния план на проекта, 

обхваща периода от края на м. април до края на м. октомври и не позволи незабавно 

започване на работния процес. 

2. В процес на рецензиране е статия , разработвана от научния колектив , чието 

окончателно приемане за печат би спомогнало за успешното представяне на проекта. 

Решение: ПНЕК приема удължаване срока на вторият етап на договор ДН 01/6 от 

16.12.2016 г. с 6 месеца. 

 

Решение на ИС: 
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Приема удължаване срока на договор ДН01/6 от 2016 г. с 6 месеца, без изменение 

на утвърдения бюджет. 

 

1.9. Доклад с Вх. № 94ММ/103 от 07.11.2019 г. от проф. Мариела Оджакова – 

председател на ПНЕК по Биологически науки относно междинни отчети по 

договори: 

 

1.9.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН11/1 от 2017 г. на тема: „Нов подход за потискане на 

пролиферативния потенциал и индуциране на апоптоза, на базата на модулиране на 

клетъчния „сфинголипиден реостат” в 2D и 3D клетъчни култури от човешки 

белодробен аденокарцином“ с ръководител – проф. Албена Момчилова, БО: 

ИБФБМИ - БАН 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 60000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2  

  

Решение на ПНЕК: 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН11/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/38/04.07.2019 г, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 60000 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН11/1 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН11/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/38/04.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 60 000 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН11/1 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 
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1.10. Доклад с Вх. № 94ММ/104 от 07.11.2019 г. от проф. Мариела Оджакова – 

председател на ПНЕК по Биологически науки относно междинни отчети по 

договори: 

 

1.10.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН11/15 от 2017 г. на тема: „Изследване на нови 

прицелни молекули за терапия на преждевременно стареене и болести, свързани със 

стареенето“ с ръководител -  доц. д-р Георги Ангелов Милошев, Институт по 

молекулярна биология-БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 10 049.58 лв. 

Обосновка: Удължени срокове на обявената от БО обществена поръчка за 

закупуване на ДМА. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 49 950.42 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 3 

  

Решение на ПНЕК: 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН11/15 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЕЕ/25/17.07.2019 г, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 49 950.42 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН11/15 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 049.58 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 

 

Решение на ИС:   

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

на научната част по договор ДН11/15 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЕЕ/25/17.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 49 950.42 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН11/15 от 2017 г. в размер на   

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 049.58 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, като се сключи допълнително споразумение. 
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1.10.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДН11/7 от 2017 г. на тема: „Изследване на инхибиращото 

действие на високи концентрации глюкоза върху TGFβ сигнализацията и 

установяване на начини за противодействие“ с ръководител -  чл.-кор. Проф. Румен 

Панков, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2062.03 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 937.97 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо): 1 приета и 1 подадена 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН11/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/58/11.07.2019 г, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 57 937.97 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН11/7 от 2017 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 062.03 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН11/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/58/11.07.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 937.97 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН11/7 от 2017 г. в размер на     

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 062.03 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

1.11. Доклад с Вх. № 94ДД/46 от 07.11.2019 г. от проф. Дамянка Гетова-Спасова – 

председател на ПНЕК по Медицинскии науки относно междинни отчети и доклади 

от ръководители: 
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1.11.1. Коригиран доклад за Одит с вх.№ 94ЕЕ/37 от 11.09.2019 г. от независим одитор 

относно финансовата част на отчета за първи етап на договор ДН03/4 от 2016 г. на 

тема: „Молекулярни механизми на имунния толеранс - значение на ендокринната 

среда за функцията на регулаторните Т клетки“ с ръководител -  доц. Велислава 

Терзиева, ИБИР - БАН. Оценка „Добър“ на научната част на проекта е приета от 

ИС на ФНИ с протокол № 5/22.03.2019 г. В тогава представения и приет доклад от 

Одит  с вх. № 94ЕЕ/14 от 12.07.2018 г. бяха установени технически грешки, поради 

които бе изискано Докладът от одитор да бъде върнат за преразглеждане и 

корекции. 

ПНЕК по медицински науки разгледа и прие коригирания доклад за фактически 

констатации с вх. № 94ЕЕ/37 от 11.09.2019 г. със заключение: „Разходите са реално 

извършени, точни и допустими. Информацията във финансовия отчет съответства с 

условията на договора за финансиране и другите документи за изпълнение на проекта.“ 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3922.20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 077.80 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на основание коригираното финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЕЕ/37 от 11.09.2019, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 56 077.80 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0.00 лв. 

2. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН03/4 от 2016 г. в размер на 60 

000 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 3922.20 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на основание коригираното финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ЕЕ/37 от 11.09.2019, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 077.80 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв. 

2. Приема да се финансира втори етап на договор ДН03/4 от 2016 г. в размер на    

60 000 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 3 922.20 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

 

1.11.2. Доклад с вх. №19/44 от 01.10.2019г. от доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм, 

ръководител на проект ДН13/2 от 2017 г. на тема: „Т-регулаторни субпопулации 

и механизми на имуномодулация при IgE-медиирана алергия“.  

БО: НЦЗПБ 

Относно: Промени в състава на работния екип през втория етап от изпълнението на 

проекта. Включване на гл. ас. Яна Тодорова.  
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Приложение: Сигласие от екипа, Съгласие от гл. ас. Тодорова, Автобиография на гл. 

ас. Тодорова 

Решение: ПНЕК приема включване на гл. ас. Яна Тодорова в екипа на проект ДН13/2 

от 2017 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема включване на гл. ас. Яна Тодорова в екипа на проект ДН13/2 от 2017 г. 

 

1.11.3. Молба с вх. №100121/33 от 30.09.2019 г. от гл. ас. Д-р Олга Боянова, 

ръководител на проект ДМ13/4 от 2017 г. на тема: „Експресия на гени при 

неинвазивни и мускулно-инвазивни тумори на пикочен мехур за характеризиране 

на агресивен фенотип“. 

Относно:Удължаване на срока за изпълнение с 6 месеца 

Обосновка: Забавяне на публикуване на статия в списание с импакт фактор, поради 

дългия период на рецензиране. 

Решение: ПНЕК приема Удължаване на срока за изпълнение с 6 месеца на проект 

ДМ13/4 от 2017 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДМ13/4 от 2017 г. с 6 месеца, без изменение 

на утвърдения бюджет. 

 

1.11.4. Доклад с вх. №100101/133 от 22.10.2019 г. от  доц. д-р Албена Йорданова, 

ръководител на проект ДН03/16 от 19.12.2016 г. на тема: Разработване на 

съвременни методи за ранна и бърза диагностика на неонатален респираторен 

дистрес синдром при рискови новородени деца, БО: Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на проекта с 4 месеца (до април 2020 

г.). 

Обосновка: Поради възникнали проблеми с използването на апаратура за провеждане 

на изследванията, предвидени в проекта удължаване на срока за изпълнение на проект 

ДН03/16 с 4 месеца (до април 2020 г.). 

Решение: ПНЕК приема. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДН03/16 от 19.12.2016 г. с 4 месеца, без 

изменение на утвърдения бюджет. 

 

1.11.5. Доклад с вх. №ФНИ - 791 от 10.10.2019 г. от Чл. Кор. Проф. Д-р Чавдар Славов, 

ръководител на проект№ОПР 03/30,договор № КП-06-ОПР 03/17 от 2018 г. на 

тема: Изследване ролята на герминативни и соматични геномни промени върху 

развитието на множествени първични тумори, БО: МУ - София 

Относно: Закупуване на консумативи по т.5 “Разходи за материали и други 

допустими разходи“ от Финансовия план за първи етап на проекта:  
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1. Консумативи за окомплектоване на апаратура за ендоурологични операции 

(трансуретална хирургия): Консуматив за уретроскоп с раб. Дължина 300 ММ, НМ -

версия, ф4ММ, 12 градуса – HD/MAXER 

2. Консумативи за окомплектоване на апаратура за ендоурологични операции 

(трансуретална хирургия): Кабел за биполярен работен елемент с 2 щекера тип банан/ 

MAXER. 

По препоръка на Финансовия отдел на Медицински факултет, МУ-София, преди да се 

извърши закупуването на посочените консумативи, моля за вашето потвърждение, че 

те не попадат в т. 3. Разходи за ДМА и ДНМА от Финансовия план за 1 етап на 

проекта, а са допустими като разход по т. 5 Разходи за материали и други допустими 

разходи. Приложена е Проформа фактура от фирмата. 

Решение на ПНЕК: Да се поиска уточнение от фирмата дали са консумативи или 

дълготрайни материални активи. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат закупени посочените консумативи, като те да бъдат отчетени  

по перо “Разходи за материали и други допустими разходи“  от финансовия 

план на договор КП-06-ОПР 03/17 от 2018 г. 

 

1.11.6. Доклад с вх. №ФНИ-514 от 26.07.2019 г. от Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, 

дмн, ръководител на проект КП-06-Н23/12 от 2018 г. на тема: „Биоенергетика, 

самообновяване и генетика в отговора и резистентността към глюкокортикоиди на 

клетки от остра лимфобластна левкемия у деца“. БО: МУ-Пловдив 

Относно: Прехвърляне на планирани разходи по перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ от 

етап 2 към етап 1. Липсва финансов план. 

Решение: ПНЕК не приема. Възможно е преразпределение на средства от перо в перо 

единствено в рамките на сумата за съответния етап. 

 

Решение на ИС: 

Не приема прехвърляне на планирани разходи по перо „Разходи за ДМА и 

ДНМА“ от етап 2 към етап 1 по договор КП-06-Н23/12 от 2018 г., тъй като 

такъв тип прехвърляне не е предвиден в Правилника на ФНИ.  

 

1.11.7. Доклад с вх. №ФНИ-579 от 25.09.2019 г. от проф. д-р Здравко  Каменов, 

ръководител на проект КП-06-Н23/11 от 2018 г. на тема: Нови маркери за 

микро- и макроваскуларни усложнения при пациенти с ранни нарушения във 

въглехидратната обмяна, БО: МУ - София 

Относно: Искане за преразпределяне на средствата в група „Разходи за персонал“. 

Обосновка: Средствата за възнаграждение на млади учени за работа по докторска 

дисертация, на постдокторанти или на учени, наети с финансиране от проекта на 

основен трудов договор в размер на 1867,00лв. да бъдат прехвърлени и изразходвани 

за възнаграждения на екипа на проекта. 

Решение: ПНЕК не приема. Да се поиска обяснение, каква е причината и защо се налага 

преразпределянето на средствата. 
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Решение на ИС: 

Не приема преразпределяне на средствата в група „Разходи за персонал“, като 

изисква обосновка от ръководителя на проекта за исканата промяна. 

 

По т. 2 от дневния ред - Въпроси по двустранно сътрудничество и програми ERA NET 

 

2.1. Доклад с вх. № 80/619 от 31.10.2019 г. от Милена Александрова, координатор по 

програми ERA-NET, относно одобрен за финансиране проект с българско участие по 

програма EuroNanoMed III. 
 

Проектно предложение към ФНИ: 100101/16 от 29.01.2019 г. 

Акроним на проекта: REASON 

Тема на проекта: Регенериране на диабетното сърце и бъбреци чрез нано-носители 

на стресспецифичния тироиден хормон/ Regenerating the diabetic heart and kidney by 

using stress-specific thyroid hormone 

Ръководител на българския колектив: гл. ас. д-р Мирослава Недялкова 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 50 000 евро/ 97 791.5 лв. 

Крайна оценка от международното оценяване: 13.8 т. (при макс. 14 т.) 

 

Решение на ИС: 

 Приема да бъде финансиран проект REASON с ръководител на българския 

научен колектив гл. ас. д-р Мирослава Недялкова за срок от 3 години на два 

етапа по 18 месеца. 

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

стойност на договора, или 48 895.75 лв., като първия транш да се изплати от 

ГОП на ФНИ за 2019 г. 

 

2.2. Докладс с вх. № 80/620 от 31.10.2019 г. от Милена Александрова, координатор по 

програми ERA-NET, относно определяне на приоритетни области във връзка с 

подготовката на следващия конкурс по програма CONCERT-Japan. 

 

Решение на ИС: 

Приема ФНИ да попълни и изпрати анкетна карта във връзка с определянето на 

тематични направления за следващия конкурс по програма CONCERT-Japan, като 

след гласуване определя като приоритетни направленията „Приобщаващо 

общество“ и „Устойчиво общество“. 

 

2.3. Докладс с вх. № 80/644 от 06.11.2019 г. от Милена Александрова, координатор по 

програми ERA-NET, относно информация относно текущи конкурси по програми ERA-

NET. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 
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2.4. Докладс с вх. № 80/645 от 06.11.2019 г. от Милена Александрова, координатор по 

програми ERA-NET, относно информация относно финансов принос на ФНИ за 

организиране и осъществяване на конкурс по програма ERA-NET RUS PLUS. 

 

Решение на ИС: 

 Приема финансов принос от страна на ФНИ за организиране и осъществяване на 

конкурса по програма ERA-NET RUS PLUS през 2019/2020 г. в размер на 3 000 

евро. 

 Приема да бъдат покрити от страна на ФНИ разходите за заплащане на 

български оценители в конкурса. 

 

По т. 3 от дневния ред - Доклади от управителя на ФНИ. 

 

3.1. Доклад с вх. № 80/647 от 07.11.2019 г.от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“, относно успешно проведено събитие по проект 

EXPAND II 

 

Решение на ИС: 

1. Приема Фонд  „Научни изследвания“ да вземе участие в дейности по проекта             

EXPAND II, да организира мероприятие през пролетта на следващата година за 

информиране на българската научна общност за инициативата Urban Europe и 

UERA в изпълнение на проект EXPAND II. Разходите по организиране на 

мероприятието са за сметка на проекта. 

2. Дава съгласие ФНИ да участва в консорциума за кандидатстване по програма ЕРА-

Нет по тематиката на инициативата Urban Europe за провеждане на конкурс в края 

на 2020 г. 

 

3.2. Доклад с вх. № 80/665 от 07.11.2019 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

Фонд „Научни изследвания“, относно процесуално представителство по съдебни 

дела от АД Трифонова, Вуковска и Митева. 

 

Решение на ИС: 

Приема АД Трифонова, Вуковска и Митева да представлява процесуално ФНИ и да 

заплати определените съдебни такси и адвокадски възнаграждения по гр. дело № 

16036/2017 г. и гр. дело № 3188/2017 г. на следваща инстанция. 

 

3.3. Доклад с вх. №80/651 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни 

изследвания“, относно.обявяване на нов конкурс за научно и технологично 

сътрудничество с Руския фонд за фундаментални изследвания до края на 2019 г.  

Приложения: Addendum и конкурсната документация  

 

Решение на ИС: 

1. Одобрява приложеният и съгласуван с РФФИ Addendum към меморандума 

между ФНИ и РФФИ от 2016 г. за провеждане на съвместен конкурс за периода 

2020-2022. 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 5/08.11.2019 

93 

2. Възлага на Председателя на ИС и на управителя да подпишат  Addendum за 

2020-2022 г. към меморандума между ФНИ и РФФИ от 2016 г. за обявяване на 

„Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 

2020 г. – България - Русия“ в края на 2019 г. 

 

3.4. Доклад с вх. № 80/650 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни 

изследвания“, относно обявяване на нов конкурс за научно и технологично 

сътрудничество с КНР до края на 2019 г.  

Приложения: Специфични условия за конкурс за двустранно сътрудничество 

България – Китай – изследователски проекти 2019 

 

Решение на ИС: 

Приема приложените „Специфични условия за конкурс за двустранно 

сътрудничество България – Китай – изследователски проекти 2019“ 

Приема да се определи дата за обявяване на конкурса, след съгласуване на 

Общите насоки за конкурси по двустранно сътрудничество, които са изпратени 

за съгласуване с МФ. 

 

3.5. Доклад с вх. № 80/626 от 01.11.2019 г.от проф. дхн Георги Вайсилов, управител 

на Фонд „Научни изследвания“, относно плащане на 2-ри транш по договори от 

Конкурси за двустранно сътрудничество България – Франция 2018. България – 

Франкофония 2018 и България – Китай 2018 мобилност. 

Приложения: списъци с проектите с Франция, Китай-мобилност и УАФ с размера на 

финансирането по траншове. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се изплати втори транш по договорите от Конкурси за двустранно 

сътрудничество, след подписване на документ за положителна оценка за 

напредъка в изпълнението на проектите, както следва: 

 България – Франция 2018 в размер на    59 486.81 лв. 

 България – Китай 2018 мобилност в размер на  53 500 лв. 

 България – Франкофония 2018 в размер на    21 522 58 лв.,  

 

3.6. Доклад с вх. № 80/664 от 07.11.2019 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

Фонд „Научни изследвания“, относно информация за влязло в сила решение по гр. 

дело, водено от АД Трифонова, Вуковска и Митева 

 

Решение на ИС: 

Възлага на управителя да проведа разговори с представител на Кирило-

методиевски научен център – БАН за сключване на споразумение, за изплащане на 

дължимите суми, и за приключване на отношенията между двете организации по 

този договор. 
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3.7. Доклад с вх. № 80/643 от 06.11.2019 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

Фонд „Научни изследвания“, относно заявление с вх. № 0905/29 от 26.08.2019 г. от 

гл. ас. Дамян Барантиев – ръководител на договор № ДМ 14/3 

 

Решение на ИС: 

1. Приема базовата организация на договор № ДМ14/3 да бъде сменена с 

Института за изследване на климата, атмосферата и водите – БАН, за което 

да бъде подписано допълнително споразумение. В споразумението да бъде 

определено Национален институт по метеорология и хидрология да 

възстанови на Фонд „Научни изследвания“ всички неизразходвани средства,  

които възлизат на 12 289.71 лв. и да прехвърли към Института за 

изследване на климата, атмосферата и водите – БАН закупените по проекта 

ДМА, ДНМА, консумативи, материали и други. 

2. Удължава срока за изпълнение на пректа с 12 месеца, което да бъде 

отразено в допълнителното споразумение. 

 

 

3.8. Доклад с вх. № 80/627 от 04.11.2019 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

Фонд „Научни изследвания“, относно промяна на базовата организация през 

втория етап на проект № ДН17/2. 

 

Решение на ИС: 

Приема промяната на базовата организация на договор № ДН17/2 на Медицински 

университет – Варна. За промяната да бъде подписано допълнително 

споразумение, в което да бъде определено прехвърлянето на закупената 

апаратура, материали и консумативи от Технически университет – Варна към 

Медицински университет – Варна. Прехвърлянето на неизразходваните средства от 

първия етап на проекта да бъде определено на следващо заседание на ИС след 

доклад на ПНЕК. 

 

3.9. Доклад с вх. № 80/656 от 07.11.2019 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

Фонд „Научни изследвания“, относно информация за оценяване по конкурс 

ВИХРЕН. 

 

Решение на ИС: 

Приема участието на проф. Соня Илиева каот външен експерт в организирането и 

провеждането на заседанията по конкурс ВИХРЕН, като се сключи договор за 

извършване на дейността и изплащане на възнаграждение в размер на 900 лв.   

 

3.10. Доклад с вх. № 80/649 от 07.11.2019 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

Фонд „Научни изследвания“, относно Меморандум за разбирателство с 

Националната Фондация за природни науки на Китайската народна република.    

 

Решение на ИС: 

Приема направените в доклада предложения. 
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3.11. Доклад с вх. № 80/648 от 07.11.2019 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

Фонд „Научни изследвания“, относно последващ контрол за изпълнение на 

утвърдените препоръки от Инспектората на МОН. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

3.12. Доклад с вх. № 80/646 от 06.11.2019 от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

Фонд „Научни изследвания“, относно извършване на проверка за 

административно съответствие и допустимост на проектни предложения 

подадени за участие в конкурси по програми  ERA-NET. 

 

Решение на ИС: 

Приема проверката за административно съответствие и допустимост на 

проектни предложения подадени за участие в конкурси по програми ERA-NET, 

да бъде извършвана от ВНЕК по Процедура за финансова подкрепа на 

международни научни форуми в Република България и Програма COST към 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

3.13. Писмо с вх. № 94ПП/37 от 07.11.2019 от Петър Теодосиев, относно изработване 

на нов уеб сайт на Фонд „Научни изследвания“. 

 

Решение на ИС: 

На основание на писмото не приема предложената по-рано оферта за изработка на 

интернет страница, тъй като не съответства на всички изисквания на Правилника. 

Възлага на управителя да предложи на ИС решение за намиране на нов изпълнител 

на техническото задание. 

 

3.14. Доклад с вх. № 94СС/87 от 31.10.2019 от проф. д-р Стефан Цаковски, 

председател на ВНЕК по Химически науки, относно установяване на 

несъответствие в проектно предложение КП-06-ПМ-39/2 от 2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема проектно предложение КП-06-ПМ-39/2 от 2019 г. да се изключи от 

втория етап на оценяването и да не се разглежда в рамките на конкретната 

конкурсна процедура. 

 

3.15. Доклад с вх. № 80/641 от 06.11.2019 от Любомира Христова, мл. експерт-

секретар на НЕК, относно доклад с вх. № 0906/13 от 26.11.2018 г. от доц. д -р 

Костадинка Колева, ръководител на одобрено за финансиране проектно 

предложение НТС/Индия 01/27 от 26.11.2018 г. на тема: „Ерупции, потоци и 

вълни в слънчевата атмосфера и тяхното влияние върху космическия климат“, ни 

информира, че от 28.03.2019 г. е на постоянен трудов договор в Института за 

космически изследвания и технологии – БАН. В тази връзка се иска разрешение 
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базовата организация на проекта да бъде заменена от Институт по астрономия с 

Национална астрономическа обсерватория – БАН на Институт за космически 

изследвания и технологии – БАН. 

Приложения:  

1. Декларация от проф. д-р Евгени Семков, директор на Институт по астрономия с 

Национална астрономическа обсерватория – БАН; 

2. Декларация от проф. д-р инж. Румен Недков, директор на Институт за космически 

изследвания и технологии – БАН; 

3. Административно описание на проекта; 

4. Приложение 1 от конкурсните документи; 

5. Приложение 2 от конкурсните документи; 

6. Приложение 1 от конкурсните документи (за ИКИТ – БАН); 

7. Приложение 2 от конкурсните документи (за ИКИТ – БАН); 

Приложение 3 от конкурсните документи (за ИКИТ – БАН). 

 

Решение на ИС: 

Приема базовата организация на проектно предложение НТС/Индия 01/27  

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН да 

бъде заменена от Институт за космически изследвания и технологии – БАН. Да 

бъде сключен договор за финансиране на класираното проектно предложение с 

новата базова организация. 

 

 

3.16. Доклад с вх. № 94ДД/44 от 04.11.2019 от доц. д-р Даниела Цекова, зам.- 

председател на ВНЕК по Научна периодика – 2019 г., относно проверка за 

административно съответствие и допустимост на проектните предложения, 

подадени за участие в Конкурс „Българска научна периодика – 2019 г.“ В 

резултат на направената проверка на изискванията отговарят 80 проекти 

предложения и 21 проектни предложения не са допуснати до следващ етап на 

конкурса.   

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Разни. 

 

4.1. Доклад с вх. № ФНИ-793 от 10.10.2019 г. от адв. Иванка Андреева, относно 

предложение с вх. № ФНИ – 683 от 04.10.2019 г. с искане за изключване от 

научния колектив на гл. ас. Петя Драганова.  

Приложения: 

- Доклад от гл. ас. Петя Драганова 

- Предложение от участници в проекти на СУ „Кл. Охридски“ 

 

Решение на ИС: 
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1. Приема правила за текущ и последващ контрол за проекти на Фонд „Научни 

изследвания“ по постъпили сигнали и решения на Изпълнителния съвет. 

2. На основание на доклад с вх. № ФНИ-793 от адв. Иванка Андреева и постъпил 

сигнал, ИС взима решение да се сформира комисия и да се направи проверка на 

място по посочените проекти. 

3. Приема проф. Стойнева временно да не участва в заседанията на ПНЕК по 

биологически науки до изясняване на случая. 

 

4.2. Молба с вх. № 100138/89 от 31.10.2019 г. от проф. д-р Христина Кутинкова, 

относно преразглеждане на решение на ИС протокол №2/04.10.2019 г.   

 

Решение на ИС: 

Насочва молбата за разглеждане от ПНЕК и за прилагане на процедурата за 

разглеждане на възражения във връзка с научната оценка на отчети на проекти, 

определена в Правилника. 

 

4.3. Възражение с вх. № 0903/130 от 07.11.2019 г. от доц. д-р Магдалена Боновска, 

ръководител на проект ДН 16/12 от 20.12.2017 г. на тема „Генетично разнообразие 

и популационна структура на щамове Mycobacterium bovis, изолирани от говеда от 

различни региони на България“, относно преразглеждане на решение на ИС 

протокол №2/04.10.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Насочва молбата за разглеждане от ПНЕК и за прилагане на процедурата за 

разглеждане на възражения във връзка с научната оценка на отчети на проекти, 

определена в Правилника. 

 

4.4. Молба с вх. № ФНИ-1024 от 28.10.2019 г. от проф. дфн Веселин Петров, главен 

редактор на списание „Balkan Journal of Philosophy“ и директор на Институт за 

обществата и знанието – БАН, изпратено чрез МОН, относно целево финансиране 

на списание „Balkan Journal of Philosophy“. 

 

Решение на ИС: 

Възлага на управителя на Фонд „Научни изследвания“ да изготви писмо-отговор. 

 

4.5. Молба с вх. № ФНИ-812 от 11.10.2019 г. от доц. д-р Лъчезар Георгиев, директор 

на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН, относно промяна 

на базовата организация на проектно предложение №246 от 28.02.2019 г. по 

конкурс за двустранно сътрудничество България – Русия 2018-2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Отлага взимането на решение до изясняване на случая. 

 

4.6. Доклад с вх. № 94ББ/18 от 29.10.2019 г. от доц. д-р Благовеста Иванова, член на 

ПНЕК по Хуманитарни науки и проф. дфн Милена Кирова, председател на ПНЕК 
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по Хуманитарни науки, относно подписване на документи по проект ДН20/13 от 

2017 г. с ръководител доц. д-р Атанас Атанасов. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.7. Доклад с вх. № 94ММ/100 от 05.11.2019 г. от проф. Матилда Александрова, 

председател на ПНЕК по Обществени науки, относно необходимост от провеждане на 

извънредно заседание на ПНЕК по Обществени науки. 

 

Решение на ИС: 

Приема, но при условие, че заседанието се проведе в края на м. ноември или 

най-късно в началото на месец декември 2019 г. 

 

 

 

Секретар:..............................   Председател:.................................. 

 

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

 

(д-р Милена Александрова) 

 

 

 

Членове на ИС: 

 

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

 

2. Проф. дмн Виржиния Кирякова:…………………….. 

 

3. Проф. д.ик.н. Желю Владимиров:……………………… 

 

4. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:………………………… 

 

5. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 

 

6. Доц. д-р Вилма Стоянова:…………………………….. 

 

7. Проф. дфн Иван Узунов:……………………………. 

 

8. Проф. д-р Румен Георгиев Бинев:……………………. 

 

9. Д-р Милена Дамянова:……………………………… 

 

 


