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П Р О Т О К О Л 

№ 10/21.01.2022 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 21.01.2022 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на 

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

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров – Председател  

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

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

4. Акад. дмн Веселин Стоянов Дренски  

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

6. Проф. д-р Олимпия Николаева Роева 

7. Проф. д-р Пламен Костадинов Петков 

8. Доц. д-р Божин Максимов Божинов  

9. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков   

10. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева   

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

 

Проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

Секретари: 

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

Ивета Цонева 

 

Отсъстващи: 

 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, e 6 (шест) души при 11 (единадесет) души с право на глас. 

Заседанието е законосъобразно. 

 

 

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

заседанието: 

1. Доклади на ПНЕК: 

 – ПНЕК по Технически науки 

– ПНЕК по Двустранно сътрудничество 

– ПНЕК по Хуманитарни науки 

2.   Определяне на състав на комисия по възраженията  

3. Обсъждане на дългосрочен план на ФНИ  

4. Обсъждане на конкурси за 2022 г. и приемане на предложение за бюджет на ФНИ 

за 2022 г.  



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 10/21.01.2022         2 

 

5. Състояние на договорите от конкурса през 2014 г.  

6. Доклади на управителя:  

7. Разни 

 

 

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

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-4653 от 13.12.2021 г. от проф. Огнян Бумбаров – 

председател на ПНЕК по Технически науки относно приемане на финансови 

отчети и решение за окончателно приключване на договори от конкурс 2014 год.  

 

1.1.1. Обсъждане на финансовата част на отчета за втори и окончателен етап от 

изпълнението на договор ДФНИ Е02/3 от 12.12.2014 г. на тема: „Изследване 

механизмите на проводимост и обратимост в иновативен дизайн на твърдооксидни 

горивни клетки“, с ръководител проф. д-р Дария Владикова, базова организация 

Институт по електрохимия и енергийни системи, БАН. 

На основание на: 

 Одитен доклад  вх. № 94ЙЙ/6 от 01.02.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 0301  

и писмо с вх. № 0902/35 от 17.09.2021 г. относно  преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ 

 Доклад вх. № 94ДД/58 от 04.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г.,  и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 

56/25.06.2021 г. 

Данни за договора: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на 

ИС № 5/22.03.2019 г. 

Доклад №94ДД/58 от 04.10.2021 г. от Даниела Козовска, разгледан в Протокол на 

ИС № 4/15-16.10.2021 г.  

Първоначална обща сума на договора: 224 000 лв. 

Преведени средства: 213 908,05 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 995,94 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 212 912,11 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 995,94 лв.  

 

Решение на ПНЕК: 

1.  На основание  доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/6 от 01.02.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0301  и писмо с вх. № 0902/35 от 17.09.2021 г. 

относно преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ и доклад вх. № 94ДД/58 от 04.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г.,  и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 

г., ПНЕК по Технически науки предлага финансовата част на договор ДФНИ Е02/3 

от 12.12.2014 г. да бъде приета, както следва: 

преведени средства – 213 908,05 лв. 

признати разходи от финансовия одитор за втори етап – 212 912,11 лв. 

неизразходвани средства – 0,00 лв. 
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непризнати разходи (след корекцията): 995,94 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 995,94 лв.  

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на   995,94 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 20.09.2021 г.   

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

ДФНИ Е02/3 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/6 от 01.02.2018 

г. от регистриран одитор с рег. № 0301 и писмо с вх. № 0902/35 от 17.09.2021 

г. относно преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ и доклад вх. № 94ДД/58 от 04.10.2021 г. от г-жа 

Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ,  съобразени и с 

обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение 

на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., приема финансовата част 

на договор ДФНИ Е02/3 от 12.12.2014 г., както следва: 

преведени средства – 213 908,05 лв. 

признати разходи от финансовия одитор за втори етап – 212 912,11 лв. 

неизразходвани средства – 0,00 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 995,94 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 995,94 лв.  

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 995,94 лв., е възстановена 

на Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 20.09.2021 г.  

3. Приема договор ДФНИ Е02/3 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с 

отлична оценка, като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

1.1.2.  Обсъждане на финансовата част на отчета за втори и окончателен етап от 

изпълнението на договор ДФНИ Т02/1 от 12.12.2014 г. на тема: „Нови 

електроовлакнени полимерни материали, съдържащи природни биологично активни 

вещества: получаване и свойства“, с ръководител проф. дхн Невенка Манолова, 

базова организация Институт по полимери, БАН. 

На основание на: 

 Одитен доклад  вх. № 94ФФ/10 от 17.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 

0156  и писмо с вх. № 0907/18 от 16.02.2021 г. относно преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ 

 Доклад вх. № ФНИ/1606 от 21.05.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г.,  и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 

56/25.06.2021 г. 

Данни за договора: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на 

ИС № 5/22.03.2019 г. 

Доклад вх. № ФНИ/1606 от 21.05.2021 г. от Даниела Козовска, разгледан в 

Протокол на ИС № 53/21.05.2021 г.  
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Първоначална обща сума на договора: 217 500 лв. 

Преведени средства: 207 712,50 лв. 

Неизразходвани средства: 214,76 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 5,79 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 207 491,95 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 220,55 лв.  

 

Решение на ПНЕК: 

1.  На основание  доклад за фактически констатации вх. № 94ФФ/10 от 17.01.2018 г. 

от регистриран одитор с рег. № 0156  и писмо с вх. № 0907/18 от 16.02.2021 г. 

относно преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ и доклад вх. № ФНИ/1606 от 21.05.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – 

финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо 

изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г.,  и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 

56/25.06.2021 г., ПНЕК по Технически науки предлага финансовата част на договор 

ДФНИ Т02/1 от 12.12.2014 г. да бъде приета, както следва: 

преведени средства – 207 712,50 лв. 

признати разходи от финансовия одитор за втори етап – 207 491,95 лв. 

неизразходвани средства – 214,76 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 5,79 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 220,55 лв.  

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на   220,55 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 19.02.2021 г.   

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

ДФНИ Т02/1 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

1.  На основание  доклад за фактически констатации вх. № 94ФФ/10 от 

17.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 0156  и писмо с вх. № 0907/18 от 

16.02.2021 г. относно преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

съгласно изискванията на АДФИ и доклад вх. № ФНИ/1606 от 21.05.2021 г. от 

г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност 

на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 

обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г.,  и решение 

на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., приема финансовата част 

на договор ДФНИ Т02/1 от 12.12.2014 г., както следва: 

преведени средства – 207 712,50 лв. 

признати разходи от финансовия одитор за втори етап – 207 491,95 лв. 

неизразходвани средства – 214,76 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 5,79 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 220,55 лв.  

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на  220,55 лв., е 

възстановена на Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 

19.02.2021 г.   

3. Приема договор ДФНИ Т02/1 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с 

отлична оценка, като бъде подписан протокол за приключване на договора при 
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спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 

 

1.1.3. Обсъждане на финансовата част на отчета за втори и окончателен етап от 

изпълнението на договор ДФНИ Т02/5 от 12.12.2014 г. на тема: „Изследване на 

връзката синтез-структура-фазовогранични преходи – механични свойства, 

биологични свойства при композитни калциево-фосфатни биоматериали с 

приложение в костната хирургия и денталната медицина“, с ръководител доц. д -р 

Диана Рабаджиева, базова организация Институт по обща и неорганична химия, БАН.  

На основание на: 

 Одитен доклад  вх. № 94ФФ/13 от 25.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 

0156  и писмо с вх. № 0907/153 от 03.09.2021 г. относно  преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ 

 Доклад вх. № 94ДД/53 от 24.09.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г.,  и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 

56/25.06.2021 г. 

Данни за договора: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на 

ИС № 5/22.03.2019 г. 

Доклад вх. № 94ДД/53 от 24.09.2021 г. от Даниела Козовска, разгледан в 

Протокол на ИС № 4/15-16.10.2021 г.  

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства: 225 000 лв. 

Неизразходвани средства: 34,49 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 2 159,91 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 222 805,60 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 2 194,40 лв. 

 

Решение на ПНЕК: 

1.  На основание  доклад за фактически констатации вх. № 94ФФ/13 от 25.01.2018 г. 

от регистриран одитор с рег. № 0156  и писмо с вх. № 0907/153 от 03.09.2021 г. 

относно преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ и доклад вх. № 94ДД/53 от 24.09.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г.,  и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 

г., ПНЕК по Технически науки предлага финансовата част на договор ДФНИ Т02/5 

от 12.12.2014 г. да бъде приета, както следва: 

преведени средства – 225 000 лв. 

признати разходи от финансовия одитор за втори етап – 222 805,60 лв. 

неизразходвани средства – 34,49 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 2 159,91 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 2 194,40 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на  2 194,40 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 30.08.2021 г.   
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3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор 

ДФНИ Т02/5 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ФФ/13 от 

25.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 0156 и писмо с вх. № 0907/153 от 

03.09.2021 г. относно преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

съгласно изискванията на АДФИ и доклад вх. № 94ДД/53 от 24.09.2021 г. от г-

жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност 

на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 

обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение 

на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., ПНЕК по Технически 

науки предлага финансовата част на договор ДФНИ Т02/5 от 12.12.2014 г. да 

бъде приета, както следва: 

преведени средства – 225 000 лв. 

признати разходи от финансовия одитор за втори етап – 222 805,60 лв. 

неизразходвани средства – 34,49 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 2 159,91 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 2 194,40 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на   2 194,40 лв., е 

възстановена на Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 

30.08.2021 г.  

3. Приема договор ДФНИ Т02/5 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с 

отлична оценка, като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

 

1.2.Доклад с вх. № ФНИ-192/19.01.2022 г. от доц. д-р Елена Кистанова – председател 

на Постоянната научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество към 

Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители 

на договори. 

 

1.2.1. Доклад с вх. № ФНИ-4229 от 23.11.2021 г. от доц. д-р Юрий Кандиларов, 

ръководител на договор КП-06-Русия/12 от 11.12.2020 г., на тема „Числени методи и 

алгоритми в теорията и приложенията на класическата хидромеханика и многофазни 

флуиди в порести среди“, Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

Относно: Удължаване срока на договора с 12 месеца – до 11.12.2023 г. 

Обосновка: Искането за това продължение е свързано с възникналата усложнена 

ситуация по повод на пандемията от КОВИД-19 и обявените извънредно положение и 

извънредна ситуация в нашата страна, както и в чужбина, което е нарушило планираната 

работа по проекта. 

В съответствие със заповеди на Ректора на Русенски университет “Ангел Кънчев” са били 

въведени редица противоепидемични мерки, сред които и забраната за командировки в 

чужбина и страната, визити на учени от други държави, ограничаване на достъпа до 

университета. Това е затруднило изпълнението на работната програма. 

Комуникацията между членовете на колектива, както и с други учени е затруднена. Не са 

се осъществили плануваните работни срещи с техни колеги от чужбина. 
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Немалка част от научните конференции и форуми, в които са планували да участват, са 

били отменени, докато отзвучи пандемията и стане възможно присъствено участие на 

учените в тях. Участвали са в малкото конференции, които са били проведени онлайн, но 

считат, че е изключително важно да имат възможност да участват присъствено в 

специализираните научни форуми, които са били отложени. 

Уверяват ни, че колективът на проекта не е спирал да работи по изпълнение на работната 

програма на проекта, въпреки създалата се ситуация. Исканото продължение ще им 

помогне да изпълнят задачите от работната програма и по-ефективно и целесъобразно да 

използват средствата по проекта. 

Настоящото искане е съгласувано с Базовата организация – Русенски Университет “Ангел 

Кънчев“. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-

Русия/12 от 11.12.2020 г. за удължаване срока на договора с 12 месеца - до 11.12.2023 г., 

като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Необходимо 

е ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване срока 

за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда за уведомяването. 

 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/12 от 11.12.2020 г. за 

удължаване срока на договора с 12 месеца - до 11.12.2023 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Задължава 

ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда за 

уведомяването. 

 

1.2.2.Доклад с вх. № ФНИ-4252 от 24.11.2021 г. от доц. д-р инж. Десислава Грабчева, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/23 от 18.12.2019 г., на тема „Модифициране на 

текстилни материали с полимери, реагиращи на външни въздействия”, 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 6 месеца, в допълнение към удължението 

от 2 месеца, прието на заседание на ИС на ФНИ (протокол № 12/16.03.2020 г.), или общо 

8 месеца  – до 18.08.2022 г. 

Обосновка: Удължението е необходимо, за да се изпълнят всички предвидени дейности 

в работната програма, които не са били изпълнени или са били забавени поради 

ограниченията, свързани с извънредната епидемична обстановка. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-

КОСТ/23 от 18.12.2019 г. за удължаване на срока на договора с 6 месеца, в допълнение 

към удължението от 2 месеца, прието на заседание на ИС на ФНИ (протокол № 

12/16.03.2020 г.), или общо 8 месеца  – до 18.08.2022 г., като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ.  

 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/23 от 18.12.2019 г. за 

удължаване на срока на договора с 6 месеца, в допълнение към удължението от 2 

месеца, прието на заседание на ИС на ФНИ (протокол № 12/16.03.2020 г.), или 

общо 8 месеца – до 18.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. 
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1.2.3.Доклад с вх. № ФНИ-4298 от 26.11.2021 г. от доц. д-р Петко Недялков, ръководител 

на договор КП-06-Русия/9 от 27.09.2019 г., на тема „Звезди с висока светимост в 

галактики отвъд Местната група“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Промяна на финансовия план, като средства в размер на 6640 лв. от перо 

„Разходи за командировки“ бъде прехвърлена в перо „Разходи за материали, консумативи 

и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнение на проекта“. 

Обосновка: В перо „Разходи за командировки“ на договора е предвидена сума от 19 800 

лв. преимуществено за командировки в чужбина през 2020–2021 г., които не са се 

осъществили и няма как да се осъществят до крайния срок на удължението на договора с 

4 месеца – 27.01.2022 г. по разбираеми и независещи от тях причини (световната пандемия 

от Ковид-19). 

След прехвърлянето на исканата сума от 6640 лв., оставаща сума в перо „Разходи за 

командировки“ от 13 160 лв. е по-голяма от минималната 9200 лв. (или 25% от преките 

допустими разходи по договора) и от нея досега (към 26.11.2019 г.) са изразходвани 

4451,92 лв. за командировки за наблюдения на НАО Рожен. По този начин в перо „Разходи 

за материали“ ще разполагат общо с 11 040 лв. (30% от допустимите преки разходи за 

изпълнението на проекта). Тези средства ще бъдат разходвани за закупуване на материали 

и консумативи, които са необходими за надеждното съхранение на получените и 

обработените от тях наблюдателни данни и за организирането и провеждането на научен 

форум, с цел разпространение на получените резултати. 

Исканата промяна е в размер на 18,04 % от преките допустими разходи. 

Приложения: 

 Първоначален финансов план; 

 Актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането на ръководителя на договор КП-06-

Русия/9 от 27.09.2019 г. за промяна на финансовия план, като средства в размер на 6640 

лв. от перо „Разходи за командировки“ бъде прехвърлена в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнение на проекта“, като 

се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

Приема искането на ръководителя на договор КП-06-Русия/9 от 27.09.2019 г. за 

промяна на финансовия план, като средства в размер на 6640 лв. от перо „Разходи 

за командировки“ бъде прехвърлена в перо „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи, пряко свързани с изпълнение на проекта“, като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.2.4.Доклад с вх. № ФНИ-4424 от 03.12.2021 г. от проф. д-р Иван Ганчев Иванов, 

ръководител на договор КП-06-ИП-Китай/1 от 18.06.2019 г., на тема „Разработване на 

многосервизна облачнобазирана IoT оперативна платформа с общо предназначение 

(EMULSION)“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

Относно: Вземане на решение от страна на ИС на ФНИ по отношение отпадането на 

задача 13 от РП6 от работната програма по договора. 

Обосновка: В решението на Изпълнителния съвет (ИС) на ФНИ, съдържащо се в т. 

5.10.17. на Протокол № 3/24.09.2021 г., взето по отношение на негово уведомително писмо 

с вх. № ФНИ-3187 от 03.09.2021 г. относно промяна на работната програма за първи 

междинен етап на договора, липсва изказано мнение по отношение на исканото отпадане 

на задача 13 от работен пакет 6 (РП6), във връзка с указаните в горепосоченото 

уведомително писмо причини. 
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Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането на ръководителя на договор КП-06-ИП-

Китай/1 от 18.06.2019 г. за отпадане на задача 13 от РП6 от работната програма по 

договора. 

 

Решение на ИС: 

Приема искането на ръководителя на договор КП-06-ИП-Китай/1 от 18.06.2019 г. 

за отпадане на задача 13 от РП6 от работната програма по договора. 

 

1.2.5.Доклад с вх. № ФНИ-4477 от 06.12.2021 г. от проф. Драгомир Янков, ръководител 

на договор КП-06-Русия/10 от 11.12.2020 г., на тема „Високоефективни хибридни 

екстракционни процеси за разделяне на органични и 

неорганични вещества на основата на принципите на течни мембрани и течно – течна 

хроматография“, Институт по инженерна химия – БАН. 

Относно: Техническа грешка при подписване на договора, като в списъка на колектива е 

пропусната гл. ас. Райка Кирилова Владова. 

Обосновка: Гл. ас. Владова е част от колектива на проектното предложение и присъства 

в работната програма на подписания договор - работен пакет 4 (месеци 1 - 9) и работен 

пакет 7 (месеци 13-21) и е изпълнила задачите по работен пакет 4. Във връзка с 

изпълнението на договора се иска гл. ас. Р. Владова да бъде включена в списъка на 

работния колектив. 

Приложения: 

 Списък на научния колектив с техните подписи в 4 екземпляра. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-

Русия/10 от 11.12.2020 г. за включване на гл. ас. Райка Кирилова Владова в списъка на 

колектива по договора. 

 

Решение на ИС: 

Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-Русия/10 от 11.12.2020 г. за 

включване на гл. ас. Райка Кирилова Владова в списъка на колектива по договора. 

 

1.2.6.Молба с вх. № ФНИ-4493 от 06.12.2021 г. от доц. д-р Петко Недялков, ръководител 

на договор КП-06-Русия/9 от 27.09.2019 г., на тема „Звезди с висока светимост в 

галактики отвъд Местната група“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване на срока на договора с още 8 месеца, като така общото удължаване 

ще бъде 12 месеца – до 27.09.2022 г. 

Обосновка: Мотивите за искане на удължение са: 

 Заради ситуацията с COVID-19 досега не е било възможно да се реализират нито 

научни визити на членове на руския колектив в България, нито научни визити на 

членове на българския колектив в Русия; 

 Въпреки предприетите от тях стъпки (заявление с Вх. № ФНИ-4298 от 26.11.2021) за 

преразпределение на 6640 лв., които са неизразходвани средства по перо „Разходи за 

командировки“, в същото перо ще останат други 8708 лв., които биха искали, при 

възможност, да се използват за научни визити на членове на българския колектив в 

Русия и участие в международни форуми през лятото на 2022 г., когато 

заболеваемостта обикновено спада драстично; 

 Очаквано приключване на анализа на още по-голям обем от данни и публикуването на 

допълнителни статии по темата на проекта; 

Ръководителят на проекта от руска страна, проф. дфмн Николай Тихонов, е уведомен за 

тяхното искане за удължение. На техните колеги от руския научен колектив е разрешено 
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и те вече са изразходвали средства от разходите за командировки по други пера, поради 

което при тях не се налага удължение. 

С Протокол № 10 от 11.06.2020 г. по искане на ръководителя, ПНЕК е одобрила 

удължаване на срока на договора с 4 месеца – до 27.01.2022 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-Русия/9 

от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с още 8 месеца, като така общото 

удължаване ще бъде 12 месеца – до 27.09.2022  г., като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. В допълнителното споразумение да бъде 

отразено удължаването на срока на договора и промяната на финансовия план, поискана 

със заявление с вх. № ФНИ-4298 от 26.11.2021 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-Русия/9 от 27.09.2019 г. за 

удължаване на срока на договора с още 8 месеца, като така общото удължаване ще 

бъде 12 месеца – до 27.09.2022  г., като се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. В допълнителното споразумение да бъде отразено 

удължаването на срока на договора и промяната на финансовия план, поискана със 

заявление с вх. № ФНИ-4298 от 26.11.2021 г. 

 

1.2.7. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/25 от 05.08.2019 г., за 

провеждане на Международна научна конференция на тема: „Компютърно-базирана 

ядрено-магнитна резонансна образна диагностика на сърдечно-съдови и мозъчни 

заболявания“, с ръководител проф. дмн Антон Тончев, Медицински университет - Варна. 

      Преведени средства: 9 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 396,83 лв. 

      Място на провеждане: София, Клиника по неврология, УМБАЛ 

„Александровска“  

      Период на провеждане: 12.09. – 14.09.2019 г. 

      Продължителност на научната програма: два дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 106   

От чужбина 13 12,3%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

18 17%  

Изнесени доклади  20 -  

 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 396,83 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/25 от 2019 г.  

- Приема неизразходваните средства в размер на 396,83 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/25 от 2019 г.  

2. Приема неизразходваните средства в размер на 396,83 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 
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3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.2.8. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/13 от 24.09.2020 г., за 

провеждане на Международна научна конференция на тема: 2nd INTERNATIONAL 

CONFERENCE „Pan-European Personal Pension Product (PEPP) – Regulation and Technical 

Standards towards market realization“, с ръководител доц. д-р Станислав Петков, Висше 

училище по застраховане и финанси. 

      Преведени средства: 6 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 0 лв. 

      Място на провеждане: сградата на ВУЗФ, гр. София  

      Период на провеждане: 29.10.–30.10.2020 г. 

      Продължителност на научната програма: два дни 

Участници Брой Процент от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 60  
 

От чужбина 19 30% 
 

Млади учени, докторанти и постдокторанти 6 10% 
 

Изнесени доклади 20 - 
 

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

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/13 от 24.09.2020 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/13 от 24.09.2020 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.2.9.Обсъждане на техническия отчет по договор ДПМНФ 01/8 от 21.03.2017 г. за 

провеждане на „7-ма Работна среща на Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна 

Европа (ESENIAS) и научна конференция“, с ръководител доц. д-р Теодора Тричкова, 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН. 

      Преведени средства: 6 923 лв. 

      Неизразходвани средства: 115,78 лв. 

      Място на провеждане: гр. София  

      Период на провеждане: 28.03. – 30.03.2017 г. 

      Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 148   

От чужбина 80 54,1%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

17 11,5%  

Изнесени доклади 9+57+63 - Пленарни доклади 

+ кратки 

съобщения (15 

мин.) + постери 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 115,78 лв. 
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Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/8 от 21.03.2017 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер на 115,78 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/8 от 21.03.2017 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 115,78 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.2.10. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/14 от 2020 г., за 

провеждане на международна научна конференция „Паисиеви четения, 2020“, с 

ръководител доц. д-р Елена Гетова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

      Преведени средства: 3 600 лв. 

      Неизразходвани средства: 24,50 лв. 

      Място на провеждане: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

      Период на провеждане: 29.10. – 30.10.2020 г. 

      Продължителност на научната програма: два дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 95   

От чужбина 10 10,5 %  

Млади учени, докторанти 

и постдокторанти 

13 14%  

Изнесени доклади 99   

 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 24,50 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/14 от 2020 г.  

- Приема неизразходваните средства в размер на 24,50 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/14 от 2020 г.  

2. Приема неизразходваните средства в размер на 24,50 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.2.11.Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/21 от 2020 г., на тема  

„География, регионално развитие и туризъм“, с ръководител проф. д-р Светла Станкова, 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

      Преведени средства: 3 366 лв. 

      Неизразходвани средства: 0 лв. 

      Място на провеждане: Шумен 
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      Период на провеждане: 27.11. – 29.11.2020 г. 

      Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 109   

От чужбина 11 10%  

Млади учени, докторанти 

и постдокторанти 

29 млади учени и 

17 студента  

42,2%  

Изнесени доклади 88   

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

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/21 от 2020 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/21 от 2020 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.2.12.Обсъждане на техническия отчет по договор КП 06-МНФ/41 от 16.12.2019 г., на 

тема „Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization“, с 

ръководител доц. д-р Галина Тодорова-Богданова, Институт по математика и 

информатика – БАН. 

      Преведени средства: 8 980 лв. 

      Неизразходвани средства: 0 лв. 

      Място на провеждане: Велико Търново 

      Период на провеждане: 19.11.–22.11.2020 г. 

      Продължителност на научната програма: четири дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 63   

От чужбина 15 23,80%  

Млади учени, докторанти, 

постдокторанти 

15 24%  

Изнесени доклади 53   

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

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/41 от 16.12.2019 г.  

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/41 от 16.12.2019 г.  

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.2.13.Обсъждане на техническия отчет по договор КП 06-МНФ/4 от 19.08.2021 г., на 

тема „Земеделие и снабдяване с храни: Пазари и аграрна политика“, с ръководител проф. 

Румен Попов, Институт по аграрна икономика – ССА. 

      Преведени средства: 5 980 лв. 
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      Неизразходвани средства: 1441,86 лв. 

      Място на провеждане: София 

      Период на провеждане: 27.10.–28.10.2021 г. 

      Продължителност на научната програма: два дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 66   

От чужбина 13 19,6%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

8 12%  

Изнесени доклади 13+21 - Чуждестранни + 

български 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 1441,86 лв.  

Решение на ПНЕК: 
Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП 06-МНФ/4 от 19.08.2021 г. 

- Тъй като конференцията е проведена хибридно – присъствено и дистанционно, ПНЕК 

приема да се намалят средствата по проекта до 3588 лв. (до 60%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми, като се възстанови на ФНИ разликата 

между получените и намалените средства в размер на 2392 лв.   

- Приема неизразходваните средства в размер на 1441,86 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. Общо на ФНИ следва да бъде възстановена сумата от 

3833,86 лв. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП 06-МНФ/4 от 19.08.2021 г. 

2. Тъй като конференцията е проведена хибридно – присъствено и дистанционно, 

приема да се намалят средствата по проекта до 3588 лв. (до 60%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми, като се възстанови на ФНИ 

разликата между получените и намалените средства в размер на 2392 лв. На това 

основание връща финансовия отчет за корекция от бенефициента. 

 

 

1.2.14.Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/7 от 2021 г., на тема 

Седма международна конференция „Екологично инженерство и опазване на околната 

среда с младежка научна сесия и летен университет „Мелисса“, с ръководител проф. 

Пламен Ангелов, Институт по микробиология – БАН. 

      Преведени средства 10 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 1807,73 лв. 

      Място на провеждане: гр. Варна, Творчески дом на БАН 

      Период на провеждане: 30.09.2021–03.10.2021 г. 

      Продължителност на научната програма: четири дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 64   

От чужбина 11 17%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

18 28,1%  
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Изнесени доклади 14+26+27 - Пленарни + кратки + 

постерни 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 1807,73 лв. 

Решение на ПНЕК: 
Въз основа на полученото становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/7 от 2021 г. 

- Тъй като конференцията е проведена хибридно – присъствено и дистанционно, ПНЕК 

приема да се намалят средствата по проекта до 6000 лв. (до 60%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми.  

- Приема преразхода над сумата от 6000 лв., в размер на 2192,27 лв. и неизразходваните 

средства в размер на 1807,73 лв. да бъдат възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

Общо на ФНИ следва да бъде възстановена сумата от 4000 лв. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/7 от 2021 г. 

2. Тъй като конференцията е проведена хибридно – присъствено и дистанционно, 

приема да се намалят средствата по проекта до 6000 лв. (до 60%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми. На това основание връща 

финансовия отчет за корекция от бенефициента. 

 

1.2.15.Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/9 от 24.09.2020 г., на 

тема „Индустриален растеж 2020“, с ръководител проф. д-р Николай Щерев, Университет 

за национално и световно стопанство. 

      Преведени средства: 5 376 лв. 

      Неизразходвани средства: 32 лв. 

      Място на провеждане: СОЛ Несебър Ризорт, Несебър 

      Период на провеждане: 02.10. – 04.10.2020 г. 

      Продължителност на научната програма: два дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 76   

От чужбина 12 15,8%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

23 30%  

Изнесени доклади 7+44 - Чуждестранни 

+ български 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 32 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/9 от 24.09.2020 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер 32 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/9 от 24.09.2020 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер 32 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
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3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.2.16.Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/12 от 24.09.2020 г., на 

тема „XXX International symposium on modern technologies, education and professional 

practice in geodesy and related fields“, с ръководител доц. Деница Борисова, Институт по 

космически изследвания и технологии – БАН. 

      Преведени средства: 5 400 лв. 

      Неизразходвани средства: 142,24 лв. 

      Място на провеждане: София 

      Период на провеждане: 04.11. – 06.11.2020 г. 

      Продължителност на научната програма: два дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 55   

От чужбина 6 10,9%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

7 12,72%  

Изнесени доклади 41 - Чуждестранни + 

български 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 142,24 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/12 от 24.09.2020 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер 142,24 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/12 от 24.09.2020 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер 142,24 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-191/19.01.2022 г. от доц. д-р Елена Кистанова – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Двустранно 

сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“. 

 Относно: Форма за обобщена информация към техническия отчет на договори за 

подкрепа на международни научни форуми. 

Обосновка: поради възникнали  проблеми, свързани с предоставяне на необходимата 

за приемане на отчета информация от страна на ръководителите на договори по 

Процедура за  подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република  

България, ПНЕК предлага да бъде разгледана от ИС приложената към доклада форма 

за обобщена информация, която да се прилага като допълнение към техническия 

отчет на тези договори и която ще улесни коректното им отчитане.  

 

Решение на ИС: 

Предложението ще бъде разгледано на следващото заседание, след което ще се 

вземе решение. 
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1.4. Доклад с вх. № ФНИ-200/19.01.2022 г. от проф. Маргарита Младенова – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Хуманитарни науки към 

Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на 

договори 

 

1.4.1. Доклад с вх. № 0909/3 от 14.01.2022 год. от проф. дфн Румяна Дамянова, 

ръководител на договор ДН10/10 от 2016 г., на тема „Българският литературен 

пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция 

на идеите“, базова организация Институт за литература, БАН.  

Относно: 1. Допълнително трето удължаване на втори етап на договора с 4 месеца до 

19.06.2022 год. С решение на ПНЕК (Протокол № 8 от 22.04.2020г.) ръководителят е 

получил одобрение за удължаване на втори етап на договора с 5 месеца. С решение 

на ИС (Протокол № 56 от 25.06.2021 г.) ръководителят е получил второ одобрение за 

удължаване на втори етап на договора с 3 месеца. 

Относно: 2. Прехвърляне на средства до 25 %. 

Обосновка: 1. Удължаването на втория етап с 4 месеца се изисква поради това, че 

2021 г. поради противоепидемичните мерки е била почти нулева за екипа. Откритите 

научни статии на проф. Борис Йоцов надхвърлят очакванията и се налага два  от 

предвидените общо три тома да бъдат представени в по две книги. Освен езиковата 

нормализация на текстовете и изработването на научни коментари, предстои 

комплектоване на томовете, преводи и изготвяне на филм за Борис Йоцов.  

Обосновка: 2. Поради продължаващата извънредна епидемиологична обстановка не бяха 

използвани всички средства от т. 2. „Разходи за командировки“ във Финансовия план за 

Етап 2, молят сумата 3220,58 лв. да бъде прехвърлена в т. 5. „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“. С прехвърлянето на тези средства от т. 2 в т. 5 

ще могат по-успешно да реализират оставащите научни задачи, а именно - издаване на 

общо 5 тома изследвания и материали, разходи по организиране и заснемане на 

документален филм. 

Приложения: 

1. Актуализиран финансов план 

2. Стар финансов план 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК разгледа основанията на ръководителя на проекта проф. дфн Румяна 

Дамянова и намира, че екипът е свършил значителна работа по проучване трудовете 

на проф. Борис Йоцов и с оглед на откритите значими изследвания и увеличаване 

обема на изданията, както и поради епидемиологичните мерки, които са забавили 

работата, се налага удължаване на втората част от проекта с 4 месеца до 19.06.2022 

год. Комисията счита, че това удължаване е в съответствие с чл. 75, ал. 3 от 

Правилника на ФНИ и е на мнение искането на проф. дфн Румяна Дамянова да се 

уважи, като бъде сключено допълнително споразумение.            

2. След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението, тъй като е в размер до 25 % от преките допустими разходи, като бъде 

сключено допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема договор ДН 10/10  от 2016 г.  да се удължи с още 4  месеца, до 19.06.2022 

г., като бъде сключено допълнително споразумение.       
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2. Приема прехвърлянето на средства до 25 % от преките допустими разходи, като 

бъде сключено допълнително споразумение, както следва: сумата 3220,58 лв. от т. 

2. „Разходи за командировки“ във Финансовия план за Етап 2, да бъде 

прехвърлена в т. 5. „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи“. 

 

 

По т. 2 от дневния ред –  Определяне на състав на комисия по възраженията. 

 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-190/19.01.2022 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител  

на ФНИ относно процедура по разглеждане на възражения, съгласно чл. 61, ал. 3  

от ПФНИ. 

Приложения: 

1. Правила за определяне на състава и за работата на експертната комисия по 

възраженията към ФНИ, приети от ИС с протокол № 10 от 24.01.2020 г.  

2. Указания за прилагане на процедурата по чл. 13-15 от „Правила за определяне на 

състава и за работата на експертната комисия по възраженията към ФНИ“;  

3. Информация за състава на комисията през 2020 и 2021 г. 

 

Решение на ИС: 

1. Във връзка с промените в Правилника на ФНИ и ефективно осъществяване 

на процедурата, приема допълнения и изменения в „Правила за определяне на 

състава и за работата на експертната комисия по възраженията към ФНИ“ 

(Приложение към протокола). Процедурата по разглеждане на възраженията 

да се проведе въз основа на тези правила. 

2. Определя състава на Експертната комисия по възраженията (членове и  

резервни членове на комисията), която да разгледа постъпилите 

възражения от ръководители на проектни предложения по конкурси на  

ФНИ през 2021 г.: Конкурс за финансиране на фундаментални научни  

изследвания – 2021 год. и Българска научна периодика – 2022 г., в следния 

състав от трима учени, които отговарят на условията на Правилата по т. 1: 

Доц. д-р Аделина Проданова Миланова, Институт по икономически 

изследвания, БАН; 

Проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм, Медицински университет - Пловдив; 

Доц. д-р Елисавета Георгиева Кирилова, Институт по инженерна химия,  

БАН; 

Резерва: доц. д−р Светослав Колев – Институт по електроника, БАН  

Секретар - Ивета Цонева. 

4. Комисията да приключи дейността си до 4 месеца от датата на първото  

заседание, като на председателя и членовете ѝ бъде изплатено възнаграждение, 

определено в чл. 5 от Правилата по т. 1. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Обсъждане на дългосрочен план на ФНИ. 

3.1. Проф. Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания“, представи проект 

за Дългосрочен план, който да бъде разгледан от ИС в изпълнение на чл. 31, ал. 1, на 

ПФНИ. Планът е основан на дейностите, предвидени в Националната стратегия за 

развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. и включва 

предвидени дейности за периода 2022-2025 г. Планът предвижда да се разширят типовете 
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конкурси, да се повиши активността на проектната дейност съобразно националните 

приоритети и да се реализират повече и с по-високо качество проекти при условията на 

конкуренция.  

 

Решение на ИС: 

Приема предложения дългосрочен план на Фонд „Научни Изследвания“ за 2022-

2025 г. с направените допълнения и възлага на управителя да го изпрати до 

Министъра на образованието и науката за разглеждане и утвърждаване.  

 

По т. 4 от дневния ред – Обсъждане на конкурси за 2022 г. и приемане на предложение 

за бюджет на ФНИ за 2022 г. 

4.1. Доклад с вх. № ФНИ-161 от 178.01.2022 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ, относно работна група за изготвяне на Насоки за конкурси 2022 

г. 

Решение на ИС: 

Определя работна група, която да се състои от членовете на ИС на ФНИ, както и 

управителя, юридическия съветник на ФНИ и доц. д-р Боряна Хаджиева – 

секретар на ИС на ФНИ, за изготвяне на насоки за следните конкурси: 

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

-„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти – 2022 г.“; 

-„Конкурс за Българска научна периодика - 2023 г.“ 

 

 

4.2. ИС разгледа и обсъди предварително предложение за ГОП на ФНИ за 2022 г., 

което да бъде изпратено до министъра на образованието и науката. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема предварително предложение за Годишна оперативна програма на 

ФНИ за 2022 г. (приложение към протокола) на обща стойност 31 215 192 лв. 

(без средствата за Национални научни програми), както и 3  702 150 лв. за 

договори по ННП от предни години и 3 130 000 лв. за нови конкурси по ННП 

Петър Берон и НИЕ и Вихрен.   

2. Възлага на управителя на ФНИ да изпрати предварителното предложение до 

министъра на образованието и науката.  

 

 

По т. 5 от дневния ред – Състояние на договорите от конкурса през 2014 г. 

5.1. Доклад с вх. 80/6 от 17.01.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на ФНИ 

относно договор ДФНИ Б02/27 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ Б02/27 от 2014 г., базова организация- Университет по 

хранителни технологии – Пловдив 

Партньори:    1. Институт по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН 

2. Институт по инженерна химия - БАН 

Първоначална обща сума на договора: 212 010 лв. 

Преведени средства: 192 740,75 лв. 

Неизразходвани средства: 698,17 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/ : 2 470,90 лв.  
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Признати разходи от финансовия одитор: 189 571,68 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 3 169,07 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 801,58 лв. на 1.7.2020 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ : 2 367,49 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с Насоките за конкурса, договора за финансиране и 

Ръководството за отчитане на финансовите средства приема посочените в 

доклад вх. № 80/6 от 17.01.2022 г.  суми за възстановяване по договор ДФНИ 

Б02/27 от 2014 г.: Остатък за възстановяване на ФНИ: 2 367,49 лв. 

2. Възлага да бъде изпратено писмо до ръководителя на базовата организация и 

ръководителя на договор ДФНИ Б02/27 от 2014 г., към което да приложи 

обосновката за преизчисляване на непризнатите разходи, съгласно посочените 

от АДФИ изисквания, в съответствие с Насоките за конкурса, договора за 

финансиране и Ръководството за отчитане на финансовите средства. Да се 

поиска остатъкът от сумата за възстановяване да бъде възстановена на ФНИ.  

3. ПНЕК да разгледа финансовия отчет по договора в съответствие с доклада с вх. 

№ 80/6 от 17.01.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, и да внесе доклад до ИС. 

 

5.2. Доклад с вх. 94ДД/2 от 17.01.2021 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ И02/3 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ И02/3 от 2014 г., базова организация- Институт по механика 

– БАН 

Партньори:  1. Институт по математика и информатика - БАН 

2. Институт по невробиология - БАН 

3. Медицински университет - София 

Първоначална обща сума на договора: 206 250 лв. 

Преведени средства: 196 968,75 лв. 

Неизразходвани средства: 48,38 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/ : 7390,11 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 189 530,26 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 7438,49 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с Насоките за конкурса, договора за финансиране и 

Ръководството за отчитане на финансовите средства приема посочените в 

доклад вх. № 94ДД/2от 17.01.2022 г.  суми за възстановяване по договор 

ДФНИ И02/3 от 2014 г.: Сума за възстановяване на ФНИ : 7438,49 лв. 

2. Възлага да бъде изпратено писмо до ръководителя на базовата организация и 

ръководителя на договор ДФНИ И02/3 от 2014 г., към което да приложи 

обосновката за преизчисляване на непризнатите разходи, съгласно посочените 

от АДФИ изисквания, в съответствие с Насоките за конкурса, договора за 

финансиране и Ръководството за отчитане на финансовите средства. Да се 

поиска остатъкът от сумата за възстановяване да бъде възстановена на ФНИ.  

3. ПНЕК да разгледа финансовия отчет по договора в съответствие с доклада с вх. 

№ 94ДД/2 от 17.01.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, и да внесе доклад до ИС. 
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5.3. Доклад с вх. 94ДД/82 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Е02/2 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ Е02/2 от 2014 г.,  

базова организация-Институт по органична химия с Център по фитохимия-

БАН 

Първоначална обща сума на договора: 227 200 лв. 

Преведени средства: 226 310,50 лв. 

Неизразходвани средства: 214,49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/ : 2019,48 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 224 076,53 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 2233,97 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 2233,97 лв. на 20.04.2021 и  21.07.21 г. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Е02/2 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 214,49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/ : 2019,48 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 224 076,53 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 2233,97 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 2233,97 лв. на 20.04.2021 и  21.07.21 г. 

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Е02/2 от 2014 г. от ПНЕК и 

се внесе доклад до ИС за приключване му. 

 

 

5.4. Доклад с вх. 94ДД/81 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Е02/5 от 2014 г.  

 

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

По този договор няма разходи за  ДНМА и в писмо вх. №0902/15 от доц. Д-р  

М. Сендова-Василева потвърждават, че е извършена проверка по критериите 

на АДФИ и няма недопустими разходи. Разходите за амортизация на ДМА са 

отразени коректно във финансовия отчет на договора, подаден с вх. № 0902/7 

от 14.02.2019 г.  

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 144 000 лв. 

Преведени средства: 129 838,73 лв. 

Неизразходвани средства: 115,89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/ след корекция/: 569,97 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 129 152,87 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 685,86 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 685,86 лв. на 14.9.2021г. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Е02/5 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 115,89 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор/ след корекция/: 569,97 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 129 152,87 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 685,86 лв.  

Възстановена е на ФНИ сума от 685,86 лв. на 14.9.2021г.  

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Е02/5 от 2014 г. от ПНЕК и 

се внесе доклад до ИС за приключване му. 

 

 

5.5. Доклад с вх. 94ДД/79 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Е02/9 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ Е02/9 от 2014 г., базова организация- Институт по 

физикохимия "Акад. Р. Каишев" 

Първоначална обща сума на договора: 200 000 лв. 

Преведени средства: 181 907,61 лв. 

Неизразходвани средства: 10 370,34лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/ : 675,89 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 170 861,38 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 11 046,23 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 11046,23 лв. на 22.2.2021 г. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Е02/9 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 10 370,34лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/ : 675,89 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 170 861,38 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 11 046,23 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 11046,23 лв. на 22.2.2021 г.  

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Е02/9 от 2014 г. от ПНЕК и 

се внесе доклад до ИС за приключване му. 

 

5.6. Доклад с вх. 94ДД/78 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Е02/12 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ Е02/12 от 2014 г., базова организация- ТУ-София 

Първоначална обща сума на договора: 168 000 лв. 

Преведени средства: 160 264 лв. 

Неизразходвани средства: 4458,43 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/ : 990 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 154 815,57 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 5448,43лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 5448,43 лв. на 26.9.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Е02/12 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 4458,43 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/ : 990 лв.  
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Признати разходи от финансовия одитор: 154 815,57 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 5448,43лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 5448,43 лв. на 26.9.2019 г.  

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Е02/12 от 2014 г. от ПНЕК 

и се внесе доклад до ИС за приключване му. 

 

 

5.7. Доклад с вх. 94ДД/77 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Е02/15 от 2014 г.  

 

Представен е коригиращ финансов отчет и одитен доклад по договор № ДФНИ 

Е02/15 от 2014 г. Преизчислена е стойността на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г.  

 

Договор ДФНИ Е02/15 от 2014 г., базова организация Институт по инженерна 

химия при БАН 

Първоначална обща сума на договора: 240 000 лв. 

Преведени средства: 207 450 лв. 

Неизразходвани средства: 3998,24 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 4448,98 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 199 002,78 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 8447,22 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 8447,22 лв. на 26.9.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Е02/15 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 3998,24 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 4448,98 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 199 002,78 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 8447,22 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 8447,22 лв. на 26.9.2019 г. 

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Е02/15 от 2014 г. от ПНЕК 

и се внесе доклад до ИС за приключване му. 

 

 

5.8. Доклад с вх. 94ДД/80 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Е02/8 от 2014 г.  

 

Договор ДФНИ Е02/8 от 2014 г., базова организация Технически университет 

- София 

Първоначална обща сума на договора: 160 000 лв. 

Преведени средства: 145 541,67 лв. 

Неизразходвани средства: 6 804,52 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 138 737,15 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 6 804,52 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 6 804,52 лв. на 7.10.2019 г. 
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Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Е02/8 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 6 804,52 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 0 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 138 737,15 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 6 804,52 лв.  

Възстановена е на ФНИ сума от 6 804,52 лв. на 7.10.2019 г.  

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Е02/8 от 2014 г. от ПНЕК и 

се внесе доклад до ИС за приключване му. 

 

5.9. ИС разгледа информация за договорите по финансираните от ФНИ проектни 

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

изцяло възстановяване на сумите, посочени в доклада на АДФИ . 

 

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

Охридски" 

Партньор – Университет по библиотекознание и информационни 

технологии/УНИБИТ/ 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 219375лв. 

Преведени средства: 209503,13 лв. 

Неизразходвани средства: 78,24 лв. 

Разходи за възстановяване от доклада на АДФИ: 23570,88 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 23649,12 лв. 

Възстановена сума от Университет по библиотекознание и информационни 

технологии/УНИБИТ/ 3706,50 лв. на 14.4.2021 г. и 3534,22 лв. на 3.02.2022 г.  

Остатък за възстановяване: 16408,40  лв. 

От базова организация СУ "Св. Климент Охридски"- 16408,40 лв. 

От партньор – УНИБИТ - 0 лв.  

Писмо, с което е поискано възстановяване на сумата в 30 дневен срок: 80/92 

от 12.04.2021 г. 

 

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

Университет 

Партньор 1- Институт по катализ-БАН 

Партньор 2- ПУ Паисий Хилендарски- Пловдив 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 195000лв. 

Преведени средства: 177303,91 лв. 

Неизразходвани средства: 1234,97 лв. 

Разходи за възстановяване от доклада на АДФИ: 21 858,02 лв.  

Неустойка за забавен отчет: 486,17 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 23579,16 лв. 

Възстановена сума: 4351,55 лв. на 11.5.2021г. включваща:  

от Партньор 1- Институт по катализ-БАН: 2028,05 лв. (Възстановени на АУ) 

от Партньор 2- ПУ Паисий Хилендарски- Пловдив: 598,91 лв. (Възстановени на 

АУ) 

от Аграрен университет-Пловдив: 1724,59 лв. 
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Остатък за възстановяване: 19227,61 лв. 

 От базова организация Аграрен Университет - 19227,61 лв. 

От партньор 1 - Институт по катализ-БАН - 0 лв. 

От партньор 2 - ПУ Паисий Хилендарски- Пловдив - 0 лв. 

Писмо, с което е поискано възстановяване на сумата в 30 дневен срок:  80/91 

от 12.04.2021 г. 

 

 

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

Охридски" 

Няма партньори 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства: 214875 лв. 

Неизразходвани средства: 193,19 лв. 

Разходи за възстановяване от доклада на АДФИ: 32874,15 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 33067,34 лв. 

Писмо, с което е поискано възстановяване на сумата в 30 дневен срок: 80/97 

от 12.04.2021 г. 

 

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

Охридски"  

партньор - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 215250лв. 

Преведени средства: 215250лв. 

Неизразходвани средства: 2537,95лв. 

Разходи за възстановяване от доклада на АДФИ: 12293,43лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 14831,38 лв. 

Възстановена сума: 2537,95 лв. от НИС при СУ на 12.7.2021г. 

Остатък за възстановяване: 12 293,43 лв. 

Базова организация СУ "Св. Климент Охридски" - 12 293,43 лв. 

партньор - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН- 0 лв. 

Писмо, с което е поискано възстановяване на сумата в 30 дневен срок:  изх. № 

80/269 от 15.06.2021 год.  

 

5. Договор ДФНИ К02/11 от 12.12.2014 г.., базова организация НАТФИЗ 

Няма партньори 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 247500 лв. 

Преведени средства: 247433,98 лв. 

Неизразходвани средства: 919,60 лв. 

Разходи за възстановяване от доклада на АДФИ: 89 064,95 лв.  

Неустойка за забавен отчет: 416,42 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 90400,97 лв. 

Писмо, с което е поискано възстановяване на сумата в 30 дневен срок: изх. № 

80/88 от 12.04.2021 год. 

 

Решение на ИС: 
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1. Приема да се предприемат действия за възстановяване по съдебен ред на 

сумите, посочени в доклада на АДФИ и законните лихви върху тях, считано от 30 

дни след получаване на писмото с искане за възстановяване на сумите, по 

следните договори: ДФНИ Т02/3, ДФНИ Т02/4, ДФНИ Т02/10, ДФНИ Б02/13, 

ДФНИ К02/11.  

2. Определя за процесуален представител адв. Иванка Андреева като бъдат 

заплатени дължимите такси и хонорар. 

 

 

5.10. Възражение с вх. 0901/87 от 10.12.2021 г. от проф. д-р Петър Джонджоров, директор 

на Институт по механика, БАН относно решение на ИС на ФНИ относно договор ДФНИ 

Б02/25 от 2014 г. за възстановяване на неизразходвани средства и непризнати разходи. 

 

Решение на ИС:  

1. Не приема възражението на директора на базовата организация по договор 

ДФНИ Б02/25. 

2. Възлага на Д. Козовска да изготви справка за договорите от конкурса от 2014 

г., които не са проверявани, и които не са коригирали финансовите си отчети 

и/или одитните си доклади и не са възстановили на ФНИ средствата във 

връзка с отчитане на амортизациите на закупените ДМА и/или ДНМА. След 

представяне на справката, в съответствие с чл. 5, т. 1 от Закона за АДФИ, 

информацията да бъде изпратена до АДФИ със списък на съответните базови 

организации. 

 

 

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

6.1. Доклад с вх. № ФНИ-163 от 19.01.2022 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно график на заседанията на ПНЕК за 2022 г.  

 

Решение на ИС: 

1. Утвърждава график за провеждане на редовни заседания до 10 пъти 

годишно на Постоянните научно-експертни комисии, съгласно чл. 29, ал. 7 

от ПФНИ, както следва:  

февруари, март, април, май, юни, юли, септември, октомври, ноември и ако 

е необходими и декември.  

2. С решение на ИС или управителя може да се провеждат и извънредни 

присъствени заседания, след депозиран доклад от съответния председател 

на ПНЕК за необходимост от такова. 

 

 

6.2. Доклад с вх. № ФНИ-166 от 18.01.2022 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно определяне на броя на независимите оценители и тяхното 

възнаграждение.  

 

Решение на ИС: 

1. Възлага на управителя да публикува покана до учени от България и чужбина 

за да се регистрират за оценители на проектни предложения и междинни и 

окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 базата данни по чл. 6, ал. 1, т. 2 
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(„Оценители на проекти") се включват всички български и чуждестранни 

учени, които са заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или 

отчети на проекти, финансирани от Фонда, и отговарят на условията, 

определени в приложението. Както и през предишните години, с 

оценителите се подписва граждански договор за цялата година, който важи 

за проекти и отчети по всички конкурси за цялата година. Когато ВНЕК 

и/или ПНЕК определи съответния учен за оценител по конкретен проект или 

отчет, изготвянето на рецензията се възлага на основание на този договор. 

2. Определя съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 63, ал.1 от 

Правилника на Фонд „Научни изследвания“ /ПФНИ/ възнаграждение на 

независимия оценител за оценен проект в зависимост от типа на конкурса. 

Възнаграждението на независимия оценител не може да е по-малко от 100 

лв. и по-голямо от 350 лв. 

Във връзка с това изискване предлагам да бъде определено следното 

възнаграждение на независим оценител за проектно предложение в 

зависимост от типа на конкурса и стойността на проекта. 

За проекти по конкурси на ФНИ с обща стойност на проекта до 20 000.00 

лв. (включително)  – 110 лв. 

За проекти по конкурси на ФНИ с обща стойност на проекта от 20 000.00 до 

50 000.00 лв. (включително)  – 150 лв. 

За проекти по конкурси на ФНИ с обща стойност на проекта над 50 000.00 

лв. до 400 000.00 лв. (включително)  – 260 лв. 

За проекти по конкурси на ФНИ с обща стойност на проекта над 400 000.00 

лв. – 330 лв. 

Горните възнаграждения да се прилагат и при оценка от независим оценител 

на междинни и крайни отчети по договори за финансиране на научни 

изследвания от Фонда. 

3. Определя съгласно разпоредбата на чл. 56, ал.5 от ПФНИ броя на 

независими оценители за проектни предложения, както следва: 

-  За проектни предложения с максимална обща сума на проекта над 400 

000.00 – 3 независими оценители; 

- За проектни предложения с максимална обща сума на проекта под 400 

000.00 – 2 независими оценители. 

Броят на независимите оценители посочени в разпоредбата на чл. 56, ал.5 

от ПФНИ да се прилага и при определяне на броя на независими оценители 

при оценка на междинни и крайни научни отчети по договори за 

финансиране на научни изследвания от Фонда. Като за проектни 

предложения, междинни и крайни отчети по договори за финансиране с 

обща стойност до 20 000.00 да бъде определян по 1 независим оценител. 

4. Приема за конкурси Българска научна периодика и Процедура за подкрепа 

на международни научни форуми, провеждани в Република България, 

съгласно насоките за двата конкурса се изисква представянето на отчет, 

който по своята същност не съдържа научна част, а техническо съдържание. 

За тези отчети са неприложими и критериите за научна оценка за 

изпълнение на договорите според чл. 82, ал. 1 на Правилника на ФНИ, в тази 

връзка с решение от 2019 г. ИС определи за отчетите по тези два типа 

проекти да не се определя независим оценител за изготвяне на научна 

оценка, а научният/техническият и финансовият отчет, заедно със 

заключението от финансов одит, да се представят пред съответната ПНЕК 
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от докладчика по проекта. След разглеждане на отчета ПНЕК да вземе 

решение да предложи на ИС дали да приеме или да не приеме отчета по 

договора без да дава научна оценка според чл. 82, ал. 1 на Правилника на 

ФНИ. 

 

 

6.3. Доклад с вх. № ФНИ-167 от 18.01.2022 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно предложение до МОН за приемане на ННП ВИХРЕН – 

2022 с възможност годишната сума за програмата да бъде повишена с 500 000 лв., за да 

могат да бъдат финансирани по още два проекта годишно. 

 

Решение на ИС: 

Възлага на управителя да изготви и изпрати предложение до Министерството 

на образованието и науката да започне процедура по обсъждане и приемане на  

национална научна програма ВИХРЕН – 2022. 

 

 

6.4. Доклад с вх. № ФНИ-143 от 17.01.2022 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ, относно одобрени за финансиране проекти по програма ERA-MIN 

III. 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-1030 от 31.03.2021 г./вх. номер на проекта в 

платформата #174   

Акроним на проекта: PEGMAT 

Тема на проекта: Мегматични и пегматитови системи като източник на 

критични суровини и индустриални минерали 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Росица Василева 

Кандидатстваща организация от България: Геологически институт-БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лева 

Срок за изпълнение: 3 години 

Оценка от международното оценяване: 11 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-977 от 29.03.2021 г./вх. номер на проекта в 

платформата #116   

Акроним на проекта: RecMine 

Тема на проекта: Намаляване на вредните емисии в околната среда чрез 

екологосъобразни технологии за рециклиране на хвост  

Ръководител на българския колектив: доц. д-р инж. Адрияна Сурлева 

Кандидатстваща организация от България: Химикотехнологичен и 

металургичен университет 

Заявен бюджет за българския колектив: 146 734 лева 

Срок за изпълнение: 3 години 

Оценка от международното оценяване: 10 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-1040 от 01.04.2021 г./вх. номер на проекта в 

платформата #237 

Акроним на проекта: MW4REMAM 
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Тема на проекта: Подобрено микровълново рециклиране на РЗЕ и пластмаса 

от отпадъци от електрическо и електронно оборудване и повторната им 

употреба в производството на нови магнитни компоненти  

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Зара Черкезова-Желева 

Кандидатстваща организация от България: Институт по катализ-БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 816.58 лева. 

Срок за изпълнение: 3 години 

Оценка от международното оценяване: 10 

 

Решение на ИС: 

Приема след утвърждаване на ГОП на ФНИ за 2022 год. да бъдат сключени 

 договори за финансиране за одобрените проекти, както следва:  

1. Приема да се финансира проектно предложение с вх. № ФНИ-1030 от 

31.03.2021 г., с акроним PEGMAT, с ръководител на българския научен 

колектив доц. д-р Росица Василева, за срок от 3 години на два етапа по 18 

месеца, като финансирането да се извърши за всеки етап в размер на 50 % от 

общата стойност на договора, или по 75 000.00 лв., като първия транш да се 

изплати от ГОП на ФНИ за 2022 г. 

2. Приема да се финансира проектно предложение с вх. ФНИ-977 от 29.03.2021 

г., с акроним RecMine, с ръководител на българския научен колектив доц. д-р 

инж. Адрияна Сурлева, за срок от 3 години на два етапа по 18 месеца, като 

финансирането да се извърши за всеки етап в размер на 50 % от общата 

стойност на договора, или по 73 367.00 лв., като първия транш да се изплати 

от ГОП на ФНИ за 2022 г. 

3. Приема да се финансира проектно предложение с вх. ФНИ-1040 от 01.04.2021 

г., с акроним MW4REMAM, с ръководител на българския научен колектив 

проф. д-р Зара Черкезова-Желева, за срок от 3 години на два етапа по 18 

месеца, като финансирането да се извърши за всеки етап в размер на 50 % от 

общата стойност на договора, или по 74 908,29 лв., като първия транш да се 

изплати от ГОП на ФНИ за 2022 г. 

 

6.5. Доклад с вх. № ФНИ-197 от 19.01.2022 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно извършване на проверка за административно 

съответствие и допустимост на проектни предложения подадени за участие в 

конкурси по програми ERA-NET и съгласуване на административни договори. 

 

Решение на ИС: 

1. Определя доц. д-р Александър Здравков като експерт към ФНИ за 

извършване на проверка за административно съответствие и допустимост на 

проектни предложения подадени за участие в конкурси по програми ERA-

NET и съгласуване на административни договори, в съответствие с 

Националните изисквания и условия за допустимост.  

2. Определя възнаграждение в размер на 585 лв. на месец (стандартно 

възнаграждение за член на ВНЕК, съгласно ПФНИ), което ще бъде 

изплащано само за месеците, в които е извършвал проверка за 

административно съответствие или е съгласувал административни договори 

за финансиране по програмите ERA-NET. 
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6.6. Доклад с вх. № ФНИ-194 от 19.01.2022 г. от Виолета  Толева – главен 

счетоводител на Фонд „Научни изследвания“ относно извършени  разходи  през  

2021г. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

6.7. Доклад с вх. № ФНИ-225 от 20.01.2022 г. от Даниела Козовска – финансов 

експерт към Фонд „Научни изследвания“ относно определяне на общия размер на 

преките допустими разходи по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни  

изследвания – 2020 год.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2021 год.“ по проекти финансирани от ФНИ. Тъй като в конкурси за 

фундаментални научни изселвания, проведени след 2019 г.,  освен основния бюджет 

на проекта, бяха предвидени и допълнителни средства за закупуване на ДМА и 

ДНМА, е необходимо изясняване на начина за определяне размера на преките 

допустими разходи, въз основа на който да се изчислява процентът на прехвърляните 

средства. 

 

Решение на ИС: 

1. При определяне на общия размер на преките допустими разходи за договори, 

финансирани по конкурсите на ФНИ за фундаментални научни изследвания, 

проведени след 2019 г., спрямо който да се определя процентът на промените 

във финансовия план, не следва да се включват допълнително предоставените 

средства за дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални 

активи, а да се включват само преките допустими разходи от основния бюджет 

на проекта. 

2. За ефективно усвояване на допълнителния бюджет за дълготрайни материални 

активи и дълготрайни нематериални активи за договорите, финансирани по 

конкурсите на ФНИ за фундаментални научни изследвания, проведени след 

2019 г., допълнителните средства, предоставени през първия етап, могат да се 

ползват изцяло между двата етапа и да се прехвърлят към втори етап с решение 

на ИС и анекс към договора. 

 

 

По т. 7 от дневния ред – Разни. 

7.1. Доклад с вх. № ФНИ-153 от 17.01.2022 г. от адв. Иванка Андреева относно 

уведомление и искане за промяна с вх. № ФНИ-4822 от 20.12.2021 год. от проф. дхн 

Николай Денков – ръководител по договор по ННП „Вихрен“ с което ни уведомяват, 

че считано от 15.12.2021 год. проф. дхн Денков е назначен за министър на 

образованието и науката и предвид това от 01.01.2022 год. се предвижда 

преназначаването на 4 часа по проекта. 

 

Решение на ИС: 

Приема искането за намаляване на работното време по проекта съгласно т.4.2 /а/ 

от насоките за конкурса, в която е предвидена възможност приложима, за 

изследователи по програма „Вихрен“. 
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7.2. Доклад с вх. № ФНИ-154 от 17.01.2022 г. от адв. Иванка Андреева относно 

Възражение с вх. № 4854 и вх. № 4858 от 2021 год. от чл. кор. проф. дфн Димчо Солаков 

и гл. ас. д-р Атанас Терзийски по проектно предложение № КП-06-ПН 54/9 от 2021 год. 

 

Решение на ИС: 

Потвърждава решението от Протокол №6 на ИС от 26.11.2021, което е основано на 

насоките за „Конкурс за фундаментални научни изследвания 2021 г.“, където 

изрично е посочено, че научните изследвания, които се финансират по конкурса, 

могат да бъдат само фундаментални, като резултат от изпълнението на проектите 

не могат да бъдат заявки за патенти, полезни модели или други форми на защита 

на интелектуална собственост. 

 

 

7.3. Писмо с вх. № 100121/18 от 10.12.2021 г. от акад. проф. д-р Ваньо Митев, ръководител 

на договор ДУНК – 01/2 от 28.12.2009 г., Медицински университет – София относно 

допълнения към окончателния отчет по договора и решение на Изпълнителния съвет в 

Протокол №50 от 16.04.2021 г. 

 

Решение на ИС: 

Насочва към ПНЕК по медицински науки за изготвяне на доклад до ИС дали отчета 

отговаря на насоките по конкурса и дали са изпълнени целите, заложени в 

работната програма на договор ДУНК – 01/2 от 28.12.2009 г. 

 

7.4. Писмо с вх. № ФНИ-188 от 19.12.2021 г. от Министъра на образованието и науката 

акад. Николай Денков относно актуализация на състава на Комисия за сътрудничество с 

ЦЕРН. 

 

Решение на ИС: 

Определя следните представители от Фонд „Научни изследвания“, които да бъдат 

включени в състава на Комисия за сътрудничество с ЦЕРН: проф. Пламен Петков 

– член на комисията, проф. Олимпия Роева -  резервен член на комисията. 

 

 

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

  

(доц. д-р Боряна Хаджиева)     (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

…................................. 

(Ивета Цонева)   

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. д-р Вилма Стоянова:…………………………. 

 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:…………………….. 

 

3. Акад. дмн Веселин Дренски:……………………… 
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4. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 

 

5. Проф. д-р Олимпия Роева:……………………………….. 

 

6. Проф. д-р Пламен Петков:…………………………………. 

 

7. Доц. д-р Божин Божинов:………………………………… 

 

8. Проф. д-р Стефан Сивков:…………………………………. 

 

9. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:………………………… 

 

10.  Д-р Милена Дамянова:……………………………………. 


