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П Р О Т О К О Л 

№ 25/15.07.2016 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 15.07.2016 г., се проведе заседание на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания‖. 

 

На заседанието на ИС 

 

Присъстващи:   

 

Членове на ИС 

1. проф. дхн Георги Вайсилов 

2.  проф. д-р Диана Копева 

3.  проф. д-р Стоил Тодоров 

4.  проф. д-р Георги Момеков 

5.  доц. д-р Анелия Янчева 

6.  г-жа Златина Михайлова-Карова 

 

 

секретар: д-р Боряна Хаджиева 

проф. Калинка Калоянова 

адв. Иванка Андреева  

  г-н Димитър Андреев 

 

 

Отсъстващи:   

чл. кор. проф. дфн Костадин Ганев 

проф. дтн Димитър Христозов 

проф. дтн инж. Иво Илиев 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, е 5 (пет) души при 6 (шест) души с право на глас присъстващи. 

Заседанието е законосъобразно. 

 

 

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

заседанието: 

1. Обсъждане на отчитането на разходите за ДМА във финансовите отчети на проектите от 

2014 г. 

2. Обсъждане на щатния състав и гр. договори на ФНИ. 
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3. Доклад на ВНЕК за подкрепа за финансиране на международни конференции.  

4. Доклад на ПНЕК по Обществени и хуманитарни науки. 

5. Доклад на ПНЕК по Селскостопански науки.  

6. Доклад на ПНЕК по Математика и информатика.  

7. Доклад на ПНЕК по Природни науки.  

8. Доклад на ПНЕК по Технически науки.  

9. Доклад на ПНЕК по Биология и медицински науки. 

10. Информиране от Управителя за изпълнение решенията от предишни заседания на ИС. 

11. Разни.  

 

 

По т. 1 от дневния ред - Обсъждане на отчитането на разходите за ДМА във финансовите 

отчети на проектите от 2014 г. 

Проф. Вайсилов постави за обсъждане отчитането на разходите за ДМА във финансовите 

отчети на проектите от 2014 г. за бенефициенти – бюджетни организации. Бяха обсъдени 

становища на регистрирани експерт счетоводители, основани на съответните нормативни 

документи. 

 

Решение на ИС: 

1. Да бъде изпратено запитване до дирекция „Държавно съкровище― на 

Министерството на финансите във връзка с разходите за ДМА във финансовите 

отчети на проектите от 2014 г.  

2. След получаване на становището по т. 1, с решение на ИС ще бъде определено 

как ще бъде отчетен разходът за ДМА във финансовите отчети на първия етап 

от договора. 

3. До вземане на решението по т. 2, при разглеждане на финансовите отчети на 

първия етап на приетите и финансовите становища по тях в докладваната сума 

на признатите разходи да бъде записано дали в нея изцяло е включена 

стойността на ДМА или е включена само част от нея.  

4. Окончателната сума за признатите и непризнатите разходи за първия етап на 

проекта ще бъде определена след вземане на решението по т. 2, след което 

проектите ще бъдат продължени с подписване на допълнително споразумение за 

втори етап.  

5. В съответствие с Насоките за кандидатстване по Конкурс 2014 г. при плащане 

на втори етап по договорите непризнатите разходи от първи етап се приспадат.  

 

 

По т. 2 от дневния ред - Обсъждане на щатния състав и граждански договори на ФНИ. 

Проф. Калоянова представи на членовете на ИС щатния състав на ФНИ и граждански 

договори. Тя информира ИС и за обявения конкурс за финансов контрольор. Проф. Копева 

обърна внимание, че няма щатна длъжност за служител на Фонда, който директно да 

подпомага управителя в координирането на дейностите на служителите Фонда. В щата на 

Фонда няма и служител, който да технически да подпомага управителя. Освен това 

липсват финансови ескперти по мониторинг на текущи и приключили проекти, както и 

специалист по компютри и софтуер, необходим за текущата работа във Фонда и за 
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използването на възможностите на системата за управление на проекти. Бяха обсъдени 

различни предложения за промяна в щатното разписание. 

 

Решение на ИС: 

1. Възлага на управителя да изготви доклад за следващо заседание на ИС с 

предложение на промени в щатното разписание на Фонда. 

2. Да бъде подготвено и изпратено писмо до МОН за необходимостта от 

допълнителни щатни бройки. 

 

 

По т. 3 от дневния ред - Доклад на ВНЕК за подкрепа за финансиране на международни 

конференции.  

3.1. Доклад с вх.№ 94ПП/25 от 11.07.2016 г., от проф. Петко Тодоров - председател на 

ВНЕК по Процедура за финансова подкрепа на научни конференции в Република 

България, относно работата на ВНЕК. 

 

I. По организация на работата на ВНЕК, селекция на проектите и разпределение към 

членовете на ВНЕК  

 

След запознаване с „Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани 

в Република България―, приета с Протокол 13 от 26.02.2016 г. на ИС,  

 

Решение на ВНЕК:  ВНЕК прие работна карта за оценяване на проектните предложения. 

Приложение 1. 

ВНЕК приема условно, че за финансиране на подадените в срок до 05.07.2016 г., 

включително проектни предложения ще разполага с около 50-60% от бюджета за подкрепа 

на научни конференции в България. 

 

Селекция на проектите според термините на тяхното провеждане. 

Общо брой постъпили проекти предложения до 05.07.2016 г., включително 15 бр. 

Минали, текущи и започващи към 24.06.2016 г. - 5 бр. 

Проектни предложения за оценяване -10 бр. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК разпредели за оценяване проектните предложения според 

професионалните компетенции на членовете на ВНЕК и изготвената Карта в съответствие с 

Процедурата. 

 

 

II. Докладване и обсъждане на постъпили проектни предложения.  

 

1. Проектно предложение №0907/68 от 31.03.16 г., за финансова подкрепа на „ XVIII-ти 

Симпозиум по ЯМР спектроскопия на страните от Централна и Източна Европа (CEUM18)― 

към Институт по органична химия с център по фитохимия БАН с ръководител проф. дхн 

Светлана Симова. 

Дата на провеждане 18-20.09.2016 г. в гр. София 
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Очакван брой участници-80 души, от които 25% млади учени. 10 международни 

лектори.   

Искана сума – 6 794 лв. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК изслуша докладчика на проектното предложение и след като се 

убеди, че същото отговаря на критериите за оценка дава предложение на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да финансира проекта със сумата от 6 700 лв.  

 

Решение на ИС: 

Приема на основание предложението на ВНЕК за Подкрепа на научни конференции 

в България  и възлага на управителя да сключи  договор с ръководител на проектно 

предложение №0907/68 от 31.03.16 г и да финансира проекта със сумата от 6700 лв.  

 

2. Проектно предложение №ПМНФ01/1 от 12.04.16 г., за финансова подкрепа на „XXV 

Международна Научна Конференция "Електронна техника -ЕТ2016" към Технически 

университет София, с ръководител проф.дтн Георги Михов. 

Дата на провеждане- 12-14.09.2016 г. в гр. Созопол 

Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади 

учени, докторанти и постдокторанти. 

Искана сума- 7 000 лв. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК изслуша докладчика на проектното предложение и след като се 

убеди, че същото отговаря на критериите за оценка дава предложение на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да финансира проекта със сумата от 6 000 лв.  

 

Решение на ИС: 

Приема на основание предложението на ВНЕК за Подкрепа на научни конференции 

в България  и възлага на управителя да сключи  договор с ръководител на проектно 

предложение № ПМНФ01/1 от 12.04.16 г. и да финансира проекта със сумата от 

6000 лв.  

 

3. Проектно предложение №ПМНФ01/2 от 19.04.16 г., за финансова подкрепа на „63-та 

Научна конференция "Хранителна наука, техника и технологии-2016 г." към Университет по 

хранителни технологии Пловдив, с ръководител проф. д.т.н. инж. Кольо Динков. 

Дата на провеждане- 20-22.10.2016 г. в гр. Пловдив  

Ежегодна конференция. Участници от Украйна, Македония, Русия, Германия, 

Франция, Испания, Мексико. 40% участие на млади учени. 

Искана сума- 7 000 лв. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК изслуша докладчика на проектното предложение и след като се 

убеди, че същото отговаря на критериите за оценка дава предложение на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да финансира проекта със сумата от 7 000 лв. 

 

Решение на ИС: 
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Приема на основание предложението на ВНЕК за Подкрепа на научни конференции в 

България  и възлага на управителя да сключи  договор с ръководител на проектно 

предложение № ПМНФ01/2 от 19.04.16 г. и да финансира проекта със сумата от 7000 

лв 

 

4. Проектно предложение №ПМНФ01/3 от 16.05.16 г., за финансова подкрепа на „XVIII-ти 

Симпозиум по полимери 2016" към Институт по полимери-БАН, с ръководител доц. д-р Нели 

Косева. 

Дата на провеждане- 29.09-1.10.2016 г. в гр. София  

Очакван брой участници-70 души, от които 20-25% докторанти и млади учени. 

Лектори от Япония, Германия, Великобритания, Полша и Испания.  

Искана сума- 7 000 лв. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК изслуша докладчика на проектното предложение и след като се 

убеди, че същото отговаря на критериите за оценка дава предложение на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да финансира проекта със сумата от 5 800 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема на основание предложението на ВНЕК за Подкрепа на научни конференции в 

България  и възлага на управителя да сключи  договор с ръководител на проектно 

предложение № ПМНФ01/3 от 16.05.16 г. и да финансира проекта със сумата от 5800 

лв. 

 

5. Проектно предложение №ПМНФ01/4 от 17.05.16 г., за финансова подкрепа на 

„Международна научна конференция"1100 години от смъртта на св. Климент Охридски"" 

към БАН, с ръководител чл.-кор. Светлана Куюмджиева. 

Дата на провеждане- 24-27.11.2016 г. в гр. София  

Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади 

учени, докторанти и постдокторанти. 

Искана сума- 32 825 лв. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК изслуша докладчика на проектното предложение и след като се 

убеди, че същото отговаря на критериите за оценка дава предложение на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да финансира проекта със сумата от 6 000 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема на основание предложението на ВНЕК за Подкрепа на научни конференции в 

България  и възлага на управителя да сключи  договор с ръководител на проектно 

предложение № ПМНФ01/4 от 17.05.16 г. и да финансира проекта със сумата от 6000 

лв. 

 

6. Проектно предложение №ПМНФ01/5 от 26.05.16 г., за финансова подкрепа на „19-то 

издание на Международна конференция и школа по квантова електроника "Лазерна физика и 

приложения" към Институт по електроника "Академик Емил Джаков"БАН, с ръководител 

доц. д-р Санка Гатева. 
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Дата на провеждане- 26-30.09.2016 г. в гр. Созопол  

Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади 

учени, докторанти и постдокторанти. 

Искана сума- 7 000 лв. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК изслуша докладчика на проектното предложение и след като се 

убеди, че същото отговаря на критериите за оценка дава предложение на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да финансира проекта със сумата от 7 000 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема на основание предложението на ВНЕК за Подкрепа на научни конференции в 

България  и възлага на управителя да сключи  договор с ръководител на проектно 

предложение № ПМНФ01/5 от 26.05.16 г. и да финансира проекта със сумата от 7000 

лв. 

 

7. Проектно предложение №ПМНФ01/6 от 22.06.16 г., за финансова подкрепа на „Юбилейна 

научна конференция"Новата идея в образованието" към Бургаски свободен университет, с 

ръководител проф. дпн Галя Христозова. 

Дата на провеждане- 20-21.09.2016 г. в гр. Бургас  

Очаквани 165 участници и приложени автобиографии на 71 млади учени и докторанти- 

43%, 10 международни лектори.   

Искана сума- 6 900 лв. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК изслуша докладчика на проектното предложение и след като се 

убеди, че същото отговаря на критериите за оценка дава предложение на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да финансира проекта със сумата от 6 900 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема на основание предложението на ВНЕК за Подкрепа на научни конференции в 

България  и възлага на управителя да сключи  договор с ръководител на проектно 

предложение № ПМНФ01/6 от 22.06.16 г. и да финансира проекта със сумата от 6900 

лв. 

 

8. Проектно предложение №ПМНФ01/7 от 24.06.16 г., за финансова подкрепа на „Шеста 

международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно 

наследство" (DiPP2016)" към Институт по математика и информатика БАН, с ръководител 

проф. дмн Петър Станчев. 

Дата на провеждане- 26-28.09.2016 г. в гр. Велико Търново 

Очаквани 65 участници и приложени автобиографии на млади учени и докторанти- 

17%, 7 международни лектори.   

Искана сума- 6 870 лв. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК изслуша докладчика на проектното предложение и след като се 

убеди, че същото отговаря на критериите за оценка дава предложение на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да финансира проекта със сумата от 5 500 лв. 
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Решение на ИС: 

Приема на основание предложението на ВНЕК за Подкрепа на научни конференции в 

България  и възлага на управителя да сключи  договор с ръководител на проектно 

предложение № ПМНФ01/7 от 24.06.16 г. и да финансира проекта със сумата от 5500 

лв. 

 

9. Проектно предложение №ПМНФ01/8 от 05.07.16 г., за финансова подкрепа на "Втора 

международна научна конференция "Компютърна лингвистика в България" (Computational 

Linguistics in Bulgaria - CLIB 2016)" към Институт за български език БАН, с ръководител 

проф. д-р Светла Коева. 

Дата на провеждане- 09.09.2016 г. в гр. София 

Очакван брой- 70 участника, от които трима докторанти, трима постдокторанти и 

трима млади учени- общо 9, което е близо 13% от очакваните участници. 

Искана сума- 6 920 лв. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК изслуша докладчика на проектното предложение и след като се 

убеди, че същото отговаря на критериите за оценка дава предложение на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да финансира проекта със сумата от 5 000 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема на основание предложението на ВНЕК за Подкрепа на научни конференции в 

България  и възлага на управителя да сключи  договор с ръководител на проектно 

предложение № ПМНФ01/8 от 05.07.16 г. и да финансира проекта със сумата от 5000 

лв. 

 

10. Проектно предложение №ПМНФ01/9 от 05.07.16 г., за финансова подкрепа на „Трети 

международен научен форум "Аграрната икономика в подкрепа на земеделието"" към 

Селскостопанска академия-Институт по аграрна икономика, с ръководител проф. д-р 

Димитър Николов. 

Дата на провеждане- 27-28.10.2016 г. в гр. София 

Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади 

учени, докторанти и постдокторанти. 

Искана сума- 6 940 лв. 

 

Решение на ВНЕК: ВНЕК изслуша докладчика на проектното предложение и след като се 

убеди, че същото отговаря на критериите за оценка дава предложение на Изпълнителния 

съвет на ФНИ да финансира проекта със сумата от 5 500 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема на основание предложението на ВНЕК за Подкрепа на научни конференции в 

България  и възлага на управителя да сключи  договор с ръководител на проектно 

предложение № ПМНФ01/9 от 05.07.16 г. и да финансира проекта със сумата от 5500 

лв. 
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Решение на ВНЕК: ВНЕК обобщи резултатите и предлага на ИС на ФНИ да финансира 

приложените проектни предложения. ВНЕК предлага в договора за финансова подкрепа 

изрично да бъде описано за какво да бъдат изразходвани средствата. 

 

Решение на ИС: 

Изпълнителния съвет приема и възлага на управителя да подпише договори за 

финансиране с  одобрените по-горе 10 проектни предложения на обща стойност 61 

400 лв. и сумите по договорите да бъдат преведени на бенефициентите.  

 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклад на ПНЕК по Обществени и хуманитарни науки. 

4.1. Доклад с вх.№ 94ПП/25 от 11.07.2016 г., от проф. Петко Тодоров - председател на 

постоянната научно-експертна комисия по обществени и хуманитарни науки, относно 

постъпили доклади и отчети на договори 2014 г. 

 

I. Проекти с оценка и възражения 

4.1. Становище с вх. № 94ФФ/1 от 08.06.2016 г. и Вх. № 94ВВ/16 от 08.06.2016 г. По 

договор ДФНИ-К02/19 от 2014 г. на тема:  „Културно наследство в миграция. Модели на 

консолидация и институционализация на българските общности в чужбина―, 

ръководител доц.д-р Владимир Пенчев, БО Институт за етнология и фолклористика с 

етнографски музей. 

Обосновка: Във връзка с Решенията на Изпълнителния съвет на ФНИ (Протокол 

№15/29.03.2016) и представянето за външен одит на финансовия отчет за първи етап на 

проекта внасям коригиран вариант на Финансовия план за Втори етап. 

Отговор на ПНЕК:  Приема коригиран вариант на Финансовия план за втори етап от 

работата на проекта.  

Първоначална обща сума на договора – 211 495 лв. 

Преведени средства за І етап – 116 322,25 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 95 172,75 лв. 

Оценка на отчета за І етап – отлична, коефициент – 1 (приета с Протокол 20 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 95 172,75 лв. 

Неизразходвани средства - 292,73 лв.  

Признатите разходи – 116 029,52 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи - 0,00 лв.   

  

Решение на ИС:  
1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-К02/19 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 116 029,52 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 95 172,75 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 292,73 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 25/15.07.2016 

9 

 

4.2. Вх. № 0908/10 от 24.06.2016 г. Ръководител доц.д-р Божидар Ивков Договор ДФНИ-

К02/4 от 2014 г. БО: Институт за изследване на обществата и знанието 

Тема: Молба за смяна в научния колектив. 

„Здраве, качество на живот, неравенства. Състояние, взаимни влияния, тенденции и 

предизвикателства /от емпирия към теория/― 

Обосновка: Във връзка с излизане в продължителен отпуск по бременност и раждане и 

невъзможност за изпълнение на поетите ангажименти по проекта, от страна на гл. ас. д-р 

Теодора Ампирска, предлагаме на нейно място да бъде включен гл. ас. д-р Драгомир 

Драганов, срещу същото заплащане. 

Отговор на ПНЕК:  ПНЕК приема предложението на доц.д-р Божидар Ивков. 

 

Решение на ИС:  
Приема включването на  гл. ас. д-р Драгомир Драганов в научния колектив на 

проект ДФНИ-К02/4 от 2014 г. на мястото на гл. ас. д-р Теодора Ампирска срещу 

възнаграждението, предвидено за гл. ас. д-р Теодора Ампирска. 

 

4.3. Вх. № 0908/9 от 23.06.2016 г. Ръководител доц.д-р Божидар Ивков 

   Договор ДФНИ-К02/4 от 2014 г. БО Институт за изследване на обществата и 

знанието 

Тема: „Здраве, качество на живот, неравенства. Състояние, взаимни влияния, тенденции и 

предизвикателства /от емпирия към теория/― 

Доклад № 26/73 от 17.06.2016 г. от „Акаунтис― ЕООД. Молба за признаване на сумата от 

612 лв. за закупуване на мултифункционална копирна машина „Канон― да бъде отчетена 

през първия етап в точка „Други разхoди― 

Обосновка: В момента същата се води като „Недопустим разход―, тъй като стойността на 

закупената машина е под 1 000 лв. 

Първоначална обща сума на договора 210 369 лв. 

Преведени средства за І етап – 115 702,5 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап- 94 666,5 лв. 

Оценка на отчета за І етап – отлична, коефициент – 1 (приета с Протокол 20 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 94 666,5 лв. 

Признатите разходи –114 664,55 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи –  0,00лв (след корекцията с прехвърляне на 612 лв. към други 

разходи)  

Неизразходвани средства –1 037,95 лв. 

Отговор на ПНЕК:   

ПНЕК дава съгласие сумата от 612 лв., за закупуване на мултифункционална копирна 

машина да бъде отчетена в перо „Други разходи― за Първи етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1. Дава съгласие сумата от 612 лв. за закупуване на мултифункционална копирна 

машина „Канон― да бъде отчетена през първия етап на проект ДФНИ-К02/4 от 

2014 г. в точка „Други разходи―. 
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2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-К02/4 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 114 664,55 лв.  и сума на непризнатите разходи от  0,00 

лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 94 666,50 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 1 037,95 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

4.4. Вх. № 100105/1 от 17.06.2016 г. Ръководител Проф. д-р Веселин Панайотов 

Договор ДДВУ02/65 от 2010 г. БО Шуменски университет "Еп. Константин 

Преславски" 

Тема: „ПИСМЕНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЛАТЕН ВЕК. ИЗТОЧНИЦИ И 

ТРАДИЦИИ.― 

Молба за предприемане на необходимите действия за прекратяване на проекта не по вина 

на Изпълнителя. 

Обосновка: Проектът, който ръководя има отчетен първи етап на изпълнение и приет 

финансов отчет. В публикуваната справка на интернет страницата на ФНИ, проекта е със 

статус „Чака анекс за втори етап―. Досега финансиране за втори етап не е получено. Тъй 

като изминаха три години на изчакване, явно е, че такова финансиране няма да бъде 

осъществено не по наша вина. 

Отговор на ПНЕК:  ПНЕК отново внася предложение към ИС за принципно решаване на 

въпроса с тези проекти. 

 

Решение на ИС: 

1. Секретарят на ПНЕК по ОХН да представи информация дали проектът има 

приет от ИС научен и финансов отчет.  

2. Ако отчетите са приети от ИС, приема предложението на ръководителя на 

проекта и възлага на управителя да пристъпи към приключване на договора в 

съответствие с подписания договор и решенията на ИС за приемане на научния 

и финансовия отчет по договора. 

3. Ако един от отчетите не е приет, възлага на управителя становища по отчетите 

да бъдат представени на ИС. 

 

4.5. Вх. № 0908/12 от 05.07.2016 г. Ръководител проф. дсн Пепка Бояджиева 

Договор ДФНИ-К02/12 от 2014 г. БО Институт за изследване на обществата и 

знанието 

Тема: „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и 

личностни измерения― 

В отговор на исканите с Протокол 20/03.06.2016 г., от ИС допълнителни документи по 

научния отчет. Възражение за задоволителна оценка на научния отчет на проекта. 

Обосновка: Прилагат обяснение и допълнителни документи изискани от ИС. 

Отговор на ПНЕК:   

След разглеждане на изисканите допълнителни документи към съдържателния отчет, 

включително и по работната програма с приложени 10 бр. статии и 8 бр. презентации, 
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ПНЕК по ОХН променя оценката за изпълнението на Първи етап на проекта на много 

добра и обръща внимание за навременното и сериозно отношение по представяне на 

бъдещите отчети. 

  

Решение на ИС: 

Приема Много добра оценка на научния отчет по договор ДФНИ-К02/12 от 2014 г. 

на основание предложение на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне 

на становище. 

 

4.6. Доклад №26/69 от 16 юни 2016 г., от  „Акаунтис― ЕООД  по договор ДФНИ К02/15 

от 2014 г.  на тема:„Създаване на специализирана електронна библиотека за изследване и 

идентифициране на художествени артефакти с цел опазване на българското културно 

наследство―, с ръководител доц.д-р Бистра Стамболийска, БО-Институт по органична  

химия с ЦФ-БАН и възражение от ръководителя на договора. 

Обосновка: Прилагат обяснение и допълнителни документи. 

Първоначална обща сума на договора 156 750 лв. 

Преведени средства за І етап – 86 212,5 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап- 70 537,50 лв. 

Оценка на отчета за І етап – отлична, коефициент – 1  (приета с Протокол 20 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 70 537,50 лв. 

Признатите разходи –70 445,15лв(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи –158,12лв.    

Неизразходвани средства – 15 767,35 лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-К02/15 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 70 445,15 лв и сума на непризнатите разходи от 158,12лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 70 537,50 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 15 767,35 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

4.7. Вх. № 94ВВ/18  от 24.06.2016 г. Ръководител доц.дфн Вася Велинова 

Договор ДФНИ-К02/14 от 2014 г. БО СУ "Св. Климент Охридски" 

Възражение по Доклад №26/74 от 17.06.2016 г. от „Акаунтис― ЕООД. 

Тема: „Съвременни методи за проучване,систематизиране и презентиране на 

културноисторическото наследство на Балканите./На базата на архивите на проф.Асен 

Василев и проф.Атанас Шаренков в Центъра на славяно-византийските проучвания 

"Проф.Иван Дуйчев" към СУ/― 

Първоначална обща сума на договора 123 750 лв. 

Преведени средства за І етап – 68 062,5 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап- 55 687,5лв. 
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Оценка на отчета за І етап – отлична, коефициент – 1 (приета с Протокол 20 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 55 687,5 лв. 

Признатите разходи – 61 713,55 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства – 6 348,95 лв. 

Обосновка: Прилагат отчети към граждански договори. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-К02/14 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 61 713,55 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 55 687,50 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 6 348,95 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

4.8. Становище с вх. № 26/51 от 01.06.2016 г., от  „Акаунтис―ЕООД  по договор ДФНИ-

К02/3 от 2014 г.  на тема: „Следите на героичното време: места на памет, свързани с 

националноосвободителните борби /1867-1878 г.― към Институт за етнология и 

фолклористика с етнографски музей, с ръководител доц.д-р Николай Вуков. 

Първоначална обща сума на договора 206 250 лв. 

Преведени средства за І етап – 113 437,50 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап- 92 812,50 лв. 

Оценка на отчета за І етап – отлична, коефициент – 1(приета с Протокол 20 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 92 812,50 лв. 

Признатите разходи – 90 514,13 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 406,53 лв.    

Неизразходвани средства – 22 516,84 лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-К02/3 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 90 514,13 лв. и сума на непризнатите разходи от 406,53 

лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 92 812,50 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 22 516,84 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

4.9. Становище с вх. № 94РР/7 от 21.06.2016 г. по договор ДФНИ-К02/17 от 2014 г. на 

тема: „Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-

развлекателна среда за личностно и обществено развитие в процеса на образованието по 
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изкуствата и културата през целия живот―  към УНИБИТ, с ръководител доц.д-р Евгени 

Велев. 

Първоначална обща сума на договора 226 875лв. 

Преведени средства за І етап – 124 781,25 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап- 102 093,75 лв. 

Оценка на отчета за І етап – отлична, коефициент – 1 (приета с Протокол 20 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката - 102 093,75 лв. 

Признатите разходи: 124 649,44 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 0,00 лв.    

Неизразходвани средства – 131,81 лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-К02/17 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 124 649,44 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 102 093,75 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 131,81 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

4.10. Становище с вх. № 26/83 от 23.06.2016 г.  по договор ДФНИ-К02/13 от 2014 г. на 

тема: „Огънят в древността, зарегистриран в археологическите останки и почвите-

магнитни изследвания в полза на археологията и почвознанието― към Национален 

институт по геофизика, геодезия и география-БАН, с ръководител доц.д-р Даниела 

Йорданова. 

Първоначална обща сума на договора 180 263 лв. 

Преведени средства за І етап – 99 144,65 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап- 81 118,35 лв. 

Оценка на отчета за І етап – много добра, коефициент – 0,9 (приета с Протокол 20 

на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 73 006,52 лв.  

Признатите разходи- 85 250,21 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 464,69 лв.    

Неизразходвани средства – 13 429,75 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-К02/13 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 85 250,21 лв. и сума на непризнатите разходи от 464,69 

лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 73 006,52 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  
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3. Сумата на неизразходваните средства от 13 429,75  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

4.11. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за първи етап от изпълнението на 

ДФНИ-К02/10 от 2014 г., на тема: „Център по локализиране и експериментална 

реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и 

археометрията - SARCHUS AIR― към НБУ, с ръководител проф. дин Иван Гацов. 

Първоначална обща сума на договора 247 500 лв. 

Преведени средства за І етап – 136 125 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап- 111 375 лв. 

Оценка на отчета за І етап – задоволителна, коефициент – 0,7 (приета с Протокол 20 

на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 77 962,50 лв. 

Признатите разходи- 115 420,90 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 0,00 лв.    

Неизразходвани средства – 20 704,10 лв. 

 

Становище № 94ФФ/5 от 08.07.2016 г., от регистриран одитор 0156- Филип Колев.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-К02/10 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 115 420,90 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 77 962,50 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 20 704,10 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

4.12. Становище с вх. № 26/50 от 31.05.2016 г., от  „Акаунтис―ЕООД  по договор ДФНИ-

К02/8 от 2014 г. на тема: „Пътищата на балканските зографи и поствизантийското 

художествено наследство в България― към Институт за изследване на изкуствата-БАН, с 

ръководител доц.д-р Бисерка Пенкова. 

Първоначална обща сума на договора 160 644 лв. 

Преведени средства за І етап – 88 354,2 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап- 72 289,8 лв. 

Оценка на отчета за І етап – много добра, коефициент – 0,9 (приета с Протокол 20 

на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 65 060,82 лв. 

Неизразходвани средства – 10 289 лв. 

 

Решение на ИС: 

Решението ще бъде взето след постъпване на мнение от ръководителя на договора 

по финансовото становище   
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4.13. Становище на финансист на договор ДФНИ-К02/2 от 2014 г. на тема: „Редизайн на 

академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за 

постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание" към УНИБИТ, с 

ръководител доц.д-р Добринка Стойкова. 

Първоначална обща сума на договора 223 633 лв. 

Преведени средства за І етап – 122 998,15 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап- 100 634,85 лв. 

Оценка на отчета за І етап – отлична, коефициент – 1 (приета с Протокол 20 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 100 634,85 лв. 

Признатите разходи - 116 103,92 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 0,00 лв.    

Неизразходвани средства – 6 894,23 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-К02/2 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 116 103,92 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 100 634,85 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 6 894,23  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

  

4.14. По ДТК02/65 от 2009 

Обсъдена и оценена е научната част на отчета за втори, окончателен етап от изпълнението 

на ДТК02/65 от 2009 г., на тема: „Златен фонд на българската наука. Личностни и 

социални детерминанти в творческия процес на видни учени― към Център по наукознание 

и история на науката – БАН, Институт по изкуствознание-БАН и УНИБИТ с ръководител 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Ерика Лазарова. 

По проекта е постъпило становище на финансист: Отбелязаните бележки, по смисъла на 

одиторските стандарти и обичайната одиторска практика, не се съществени и не се 

отразяват върху достоверното представяне на извършените разходи във Финансовия отчет. 

Изпълнителя от своя страна следва да възстанови установения остатък от неизразходвани 

средства в размер 4 890,43 лв. на Възложителя, съгласно чл. 8, ал.5, т.6 от Договор № 

ДТК02/65 от 17.12.2009 г. По договора има предписание в доклад на АДФИ: На основание 

чл.18 ал. 1 т.1 от ЗДФИ са дадени указания на Директора на „Институт за изследване на 

обществата и знанието― в срок до 30.07.2016 г., на финансиращия орган да се възстанови 

сума в размер на 2 345,83 лв. 

 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по ОХН единодушно приема научната част на отчета за втори-

окончателен етап на проекта с много добра оценка и предлага да се пристъпи към 

приключване на договора.  
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Решение на ИС:  
1. Приема научната част на отчета на договор ДТК02/65 от 2009 г. с Много добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК. 

2. Възлага на адв. Андреева да подготви становище във връзка с изпълнение на 

предписанието на АДФИ и заключението на финансиста. 

 

 

II. Разглеждане на научната част на  договори  

4.15. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за първи етап от изпълнението на 

ДФНИ-К02/7 от 2014 г., на тема: „Корпус на църковната стенопис от първата половина на 

XIX век в България― към Институт за изследване на изкуствата-БАН, с ръководител доц.д-

р Емануел Мутафов. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДФНИ-К02/7 от 2014 г. с Много добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

4.16. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за първи окончателен етап от 

изпълнението на ДНП04/76 от 12.12.2014 г., конкурс „Българска научна периодика― 2014 

на тема: „Българска реч Списание за езикознание и езикова култура" към Университетско 

издателство "Св. Климевнт Охридски". 

Оценка на отчета – отлична 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/76 от 2014 г. с Отлична оценка 

на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне 

на становище. 

 

4.17. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за първи окончателен етап от 

изпълнението на ДНП04/46 от 12.12.2014 г., конкурс „Българска научна периодика― 2014 

на тема: „сп. "Критика и хуманизъм"" към Фондация за хуманитарни и социални 

изследвания София. 

Оценка на отчета – много добра 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/46 от 2014 г. с Много добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

4.18. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за първи окончателен етап от 

изпълнението на ДНП04/14 от 12.12.2014 г., конкурс „Българска научна периодика― 2014 

на тема: „сп. "Български фолклор" към Институт за етнология и фолклористика с 

етнографски музей - БАН. 

Оценка на отчета – много добра 
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Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/14 от 2014 г. с Много добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

4.19. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за първи етап от изпълнението на 

ДФНИ-К02/1 от 2014 г., на тема: „Музикално-ръкописно наследство на Рилския манастир. 

Двуезични музикални ръкописи (гръцко-църковнославянски)-дигитализиране и 

изследване― към Институт за изследване на изкуствата-БАН, с ръководител Член-кор. 

проф. дн Светлана Куюмджиева. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДФНИ-К02/1 от 2014 г. с Отлична 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

4.20. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за първи етап от изпълнението на 

ДФНИ-К02/6 от 2014 г., на тема: „Ранен рудодобив и металургия в източната част на 

Средногорската металогенна зона /V хилядолетие пр. ХР.- I хил.сл.ХР./ Археологически, 

геологически  и геофизически изследвания от древен рудодобив и металургия в Бургаския 

и Ямболския рудни райони― към Национален археологически институт с музей и минно-

геоложки университет, с ръководител проф.дин Васил Николов. 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДФНИ-К02/6 от 2014 г. с Отлична 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

4.21. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за първи етап от изпълнението на 

ДФНИ-К02/11 от 2014 г., на тема: „Създаване и управление на специализирана е-

библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните 

изкуства― към Национална академия за театрално и филмово изкуство, с ръководител 

проф.д-р на науките Мирослав Дачев. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДФНИ-К02/11 от 2014 г. с Отлична 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

4.22. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за първи етап от изпълнението на 

ДФНИ-К02/16 от 2014 г., на тема: „Трансформации на местните селскостопански 

практики в условията на европеизация и глобализация― към Институт за етнология и 

фолклористика с етнографски музей, с ръководител доц.д-р Петър Петров. 

 

Решение на ИС:  
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Приема научната част на отчета на договор ДФНИ-К02/16 от 2014 г. с Добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

4.23. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за втори етап от изпълнението на 

ДО02/119 от 2008 г., на тема: „История и историзъм в православния славянски свят. 

Изследване на идеите за история― към Софийски университет „Св. Климент Охридски‖, с 

ръководител проф. Анна-Мария Тотоманова. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК препоръчва при планирането на подобни проекти да се изисква 

от кандидатите по-детайлна разбивка на присъщите за проекта разходи. ПНЕК по ОХН 

единодушно приема научната част на отчета за втори-окончателен етап на проекта с 

отлична оценка и насочва отчета към финансист за изготвяне на становище и приключване 

на договора. Отчетът е представен във ФНИ със закъснение от две години. През този 

период ръководителя на проекта е бил член и на ИС. 

 

Решение на ИС:  
1. Приема научната част на отчета на договор ДО02/119 от 2008 г. с Отлична 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

2. Възлага на адв. Андреева да изготви становище за действия на Фонда във връзка 

със закъснение при подаване на отчета. 

 

4.24. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за втори етап от изпълнението на 

ДО02/151 от 2008 г., на тема: „Модерният град и съхраняване на националната 

идентичност― към УНИБИТ, с ръководител доц. д-р Свободна Вранчева. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по ОХН единодушно приема научната част на отчета за втори-

окончателен етап на проекта с добра оценка и насочва отчета към финансист за изготвяне 

на становище, като обръща внимание на финансовия одит към критичните бележки на 

рецензента! 

 

Решение на ИС:  
1. Приема научната част на отчета на договор ДО02/151 от 2008 г. с Отлична 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище.  

2. Възлага на серкретаря на ПНЕК да провери дали отчета по проекта е постъпил 

във фонда в предвидения срок. Ако се установи закъснение, адв. Андреева да 

изготви становище за действия на Фонда във връзка със закъснението. 

 

 

III. Други  

 

Във връзка с Доклад № 26/27 от 21.03.2016 г., от г-жа Илонка Найденова, относно 

възлагане на обстойна проверка на Работните програми по договори ДО02/46 от 2008 г., и 

ДФНИ-К02/9 от 2014 г., с оглед установяване на съвпадение/липса на припокриване на 

дейности и очаквани резултати от тях и решение на ИС на ФНИ в Протокол № 
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16/15.04.2016 г., бяха избрани рецензенти по-горе цитираните проекти. Проверката 

установи, че резултатите представени в междинните етапи на двата проекта не се 

препокриват. Първият е поставил началото на мащабен архив на българската култура, като 

е закупена техника и са документирани и дигитализирани редица събития, факти и 

културни прояви. Главният резултат по втория проект е осъществяването на престижна 

конференция с международно участие, като е издадена книга на английски език (макар и 

без посочен съставител и в ограничен тираж). Така вторият проект не повтаря първия, а 

очевидно е негово продължение.  

 

 

По т. 5 от дневния ред – Доклад на ПНЕК по Селскостопански науки. 

Доклад с вх.№ 94ГГ/18 от 29.06.2016 г., от д-р Георги Георгиев – председател на постоянната 

Научно-експертна комисия по Селскостопански науки, относно обсъдени доклади. 

 

5.1. Доклад с  Вх. № 94ИИ/6 от 13.06.2016 г. от доц. д-р Иван Симеонов, ръководител на 

договор ДФНИ Е02/13 от 2014 г. на тема: Нови екотехнологии за биодеградация на 

органични отпадъци с получаване на водород и метан, БО-Институт по микробиология 

„Стефан Ангелов― – БАН. 

Относно: Промяна във финансовия план за I етап на договора, а именно: 

1. Да бъдат прехвърлени 3270 лв. от перо „Привличане на утвърдени учени от други 

страни за краткосрочен престой― в перо „Материали, химикали и консумативи―.  

2. Да бъдат прехвърлени 1500 лв. от перо ―Информационни продукти― в перо 

„Заплащане на външни организации―.  

Освен това се иска разрешение да бъдат закупени: 

1. Газ-анализатор за водород и въглероден диоксид (в рамките на оставащите 

средства от перо „Апаратура и специализирано оборудване―).  

2. Сензор за автоматично измерване на дебитите на получавания биогаз (в рамките на 

оставащите средства по перо „Материали, химикали и консумативи― (след 

прехвърляне на средства от перо „Привличане на утвърдени учени от други страни за 

краткосрочен престой―). 

Обосновка: Обосновка за промяната е приложена в доклада на ръководителя.  

Приложени са: първоначалният и актуализираният финансов план за I етап на договора. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема промяна във финансовия план за I етап на договор ДФНИ Е02/13 от 2014 

г., както следва: 

- Да бъдат прехвърлени 3270 лв. от перо „Привличане на утвърдени учени от други 

страни за краткосрочен престой― в перо „Материали, химикали и консумативи―.  

- Да бъдат прехвърлени 1500 лв. от перо ―Информационни продукти― в перо 

„Заплащане на външни организации―.  

2. Дава съгласие да бъдат закупени: 

- Газ-анализатор за водород и въглероден диоксид (в рамките на оставащите 

средства от перо „Апаратура и специализирано оборудване―).  

- Сензор за автоматично измерване на дебитите на получавания биогаз (в рамките 

на оставащите средства по перо „Материали, химикали и консумативи― (след 
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прехвърляне на средства от перо „Привличане на утвърдени учени от други страни 

за краткосрочен престой―). 

 

 

По т. 6 от дневния ред – Доклад на ПНЕК по Математика и информатика. 

Доклад с вх.№ 94ВВ/32 от 13.07.2016 г. и № 94ВВ/35 от 14.07.2016 г., проф. Виржиния 

Кирякова – зам.-председател на Постоянната Научно-Експертна Комисия по Математика и 

информатика, относно обсъдени доклади. 

 

6.1. Обсъждане на възражение по финансов одит от ръководител на договор ДФНИ 

И02/13 от 12.12.2014 г.на тема: „Разработване на метод и инструментална среда за 

генериране, верифициране и оценка на бързодействието на бизнес процеси от избрана 

приложна област― , доц. д-р инж. Каталина Григорова от  Русенски университет „Ангел 

Кънчев―. 

Първоначална обща сума на договора – 148 987,50 лв. 

Преведени средства за І етап – 81 943,12 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 67 044,38 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Много добра, Коефициент – 0,9 (приета с Протокол 24 

на ИС) 

Признати разходи– 58 688,13 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 946,71 лв.    

Неизразходвани средства – 22 308,28 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ И02/13 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ И02/13 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 58 688,13 лв. и сума на непризнатите разходи от 946,71 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 60 339,94 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 22 308,28 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.2. Обсъждане на финансов доклад с вх. № 94ЙЙ/2 от 20.06.2016 г.по договор ДФНИ 

И02/8 от 12.12.2014 г. на тема: „Разработване и изследване на квази-Монте Карло 

алгоритми за екстремно паралелни компютърни системи― с р-л: доц. д-р Тодор Гюров към 

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН. 

Първоначална обща сума на договора – 198 000 лв. 

Преведени средства за І етап – 108 900 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 89 100 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 79566,97 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  
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Непризнати разходи – 18,29 лв.    

Неизразходвани средства – 29314,74 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/8 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 79 566,97 лв. и сума на непризнатите разходи от 18,29 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 89 100 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 29 314,74  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.3. Обсъждане на финансов доклад вх. № 94РР/10 от 23.06.2016 г. на договор ДФНИ 

И02/5 от 12.12.2014 г. на тема: „Интеркритериален анализ - нов подход за вземане на 

решения― с р-л: чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов към Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство – БАН. 

Първоначална обща сума на договора – 225 472,50 лв. 

Преведени средства за І етап – 124  009,87 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 101 462,63 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 113 333,11 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 0,00 лв.    

Неизразходвани средства – 10 676,76 лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/5 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 113 333,11 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 101 462,63 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 10 676,76  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.4. Обсъждане на финансов доклад с вх. № 94ММ/9 от 27.06.2016 г. на договор ДФНИ 

И02/3 от 12.12.2014 г. на тема: „Компютърно моделиране и клинични изследвания на 

артериални аневризми при хора― с р-л: проф. д-р Соня Табакова към Институт по 

механика – БАН.  

Първоначална обща сума на договора – 206 250 лв. 

Преведени средства за І етап – 113 437,50 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 92 812,50 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Много добра, Коефициент – 0,9 (Протокол 24 на ИС) 
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Признати разходи– 102 045,18 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 0,00 лв.    

Неизразходвани средства – 11 392,32 лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/3 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 102 045,18 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 83 531,25 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 11 392,32  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.5. Обсъждане на финансов доклад с вх. № 94ИИ/9 от 01.07.2016 г. на договор ДФНИ 

И02/7 от 12.12.2014 г. на тема: „Методи за анализ на данни и извличане на 

закономерности от големи масиви от секвенционни данни― с р-л: проф. д-р Мария 

Нишева-Павлова към Софийски университет „Св. Климент Охридски―. 

Първоначална обща сума на договора – 90 000 лв. 

Преведени средства за І етап – 49 500 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 40 500 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 46 083,38 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв.    

Неизразходвани средства – 3 416,62 лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/7 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 46 083,38 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 40 500 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 3 416,62  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.6. Обсъждане на финансов доклад с вх. № 94ИИ/10 от 01.07.2016 г. договор ДФНИ 

И02/17 от 12.12.2014 г. на тема: „Фундаментални изследвания на стохастични 

разклоняващи се процеси - гранично поведение, статистически изводи и приложения― с р-

л: проф. д-р Марусия Божкова към Софийски университет „Св. Климент Охридски―. 

Първоначална обща сума на договора – 120 000 лв. 

Преведени средства за І етап – 66 000лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 54 000 лв. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 25/15.07.2016 

23 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 53 513,28 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 0,00 лв.    

Неизразходвани средства – 12 486,72 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/17 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 53 513,28 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 54 000 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 12 486,72  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.7. Обсъждане на финансов доклад с вх. № 94ЙЙ/4 от 05.07.2016 г. и доклад с Вх. № 

0901/1 от 11.01.2016 г. от ръководителя на договор ДФНИ И02/9 от 12.12.2014 г. на тема: 

„Теоретично и числено изследване на нелинейни математически модели― с р-л: проф. дмн 

Николай Кутев към Институт по математика и информатика – БАН. 

Първоначална обща сума на договора – 214 500 лв. 

Преведени средства за І етап – 117 975лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 96 525 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0. (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 104 363,98 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 486,31 лв.    

Неизразходвани средства – 13 124,71 лв. 

 

В резултат на извършената проверка и направените констатации, препоръчвам 

финансовият отчет да бъде одобрен и приет с размер на допустимите разходи 104 363,98 

лв. Разходите, които не са сертифицирани като допустими са в размер на 486,31 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/9 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 104 363,98 лв. и сума на непризнатите разходи от 

486,31лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 96 525 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 13 124,71  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

4. Приема промените в колектива, както следва:   

- Докторант Красимир Андреев Ангелов да бъде освободен, поради отсъствие от 

страната за повече от една година; 
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- Доц. д-р Даниела Павлова Василева да бъде освободена, поради внезапната ѝ 

кончина на 16.12.2015 г.; 

- Докторант Веселина Иванова Вучева да бъде включена в състава на научния 

колектив. Тя е редовен докторант в Институт по математика и информатика – 

БАН, и ще работи по задачите от Работен пакет 2. 

 

6.8. Обсъждане на финансов доклад с вх. № 94ЙЙ/6 от 05.07.2016 г. на договор ДФНИ 

И02/10 от 12.12.2014 г. на тема: „Вариационен анализ в нормирани пространства и 

приложения― с р-л: акад. проф. дмн Юлиан Ревалски към Институт по математика и 

информатика – БАН. 

Първоначална обща сума на договора – 132 000 лв. 

Преведени средства за І етап – 72 600 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 59 400 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0. (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 72 229,37 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 28,87 лв.    

Неизразходвани средства – 341,76 лв. 

 

В резултат на извършената проверка и направените констатации, препоръчвам 

финансовият отчет да бъде одобрен и приет с размер на допустимите разходи 72 229,37 лв. 

Разходите, които не са сертифицирани като допустими са в размер на 28,87 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/10 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 72 229,37 лв. и сума на непризнатите разходи от 28,87лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 59 400 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 341,76  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.9. Обсъдени и оценени са научната и финансовата части на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор ДФНИ И02/14 от 12.12.2014 г. на тема: „Анализ и геометрия 

върху Риманови и комплексни многообразия― с р-л: проф. дмн Йохан Давидов към 

Институт по математика и информатика – БАН. 

Първоначална обща сума на договора – 72 270 лв. 

Преведени средства за І етап – 39 748,50 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 32 521,50 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0. 

Неизразходвани средства – 30,90 лв. 

Признати разходи– 39 680,14 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи от финансовия одитор – 37,46 лв. 
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В резултат на извършената проверка и направените констатации, препоръчвам 

финансовият отчет да бъде одобрен и приет с размер на допустимите разходи 39 680,14 лв. 

Разходите, които не са сертифицирани като допустими са в размер на 37,46 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/14 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 39 680,14 лв. и сума на непризнатите разходи от 37,46 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 32 521,50 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 30,90  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.10. Обсъждане на финансов доклад с вх. № 94ЙЙ/3 от 05.07.2016 г. и доклад с Вх. № 

94ВВ/9 от 13.05.2016 г. от ръководителя на договор ДФНИ И02/18 от 12.12.2014 г. на 

тема: „Компютърни и комбинаторни методи в алгебрата и приложения― с р-л: акад. проф. 

дмн Веселин Дренски към Институт по математика и информатика – БАН. 

Първоначална обща сума на договора – 99 000 лв. 

Преведени средства за І етап – 54 450,00 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 44 550,00 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 45 131,19 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 152,55 лв.    

Неизразходвани средства – 9 166,26 лв. 

 

В резултат на извършената проверка и направените констатации, препоръчвам 

финансовият отчет да бъде одобрен и приет с размер на допустимите разходи 45 131,19 лв. 

Разходите, които не са сертифицирани като допустими са в размер на 152,55 лв. 

 

Решение на ПНЕК по МИ: Приема доклади с Вх. № 94ВВ/6 от 11.05.2016 г. и Вх. № 

94ВВ/9 от 13.05.2016 от ръководителя на договора за добавяне на асистент д-р Елица 

Иванова Христова и доц. д-р Иван Делчев Чипчаков от ИМИ – БАН като нови членове в 

колектива по договора. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/18 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 45 131,19 лв. и сума на непризнатите разходи от 152,55лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 44 550 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 9 166,26 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 
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4. Приема включването на асистент д-р Елица Иванова Христова и доц. д-р Иван 

Делчев Чипчаков от ИМИ – БАН като нови членове в колектива по договора. 

 

6.11. Обсъждане на финансов доклад с вх. № 94ЙЙ/7 от 05.07.2016 г. на договор ДФНИ 

И02/19 от 12.12.2014 г. на тема: „Нови математически и статистически методи за машинно 

обучение с приложения в съвременните технологии за генетично секвениране― с р-л: проф. 

дмн Евгения Стоименова към Институт по математика и информатика – БАН. 

Първоначална обща сума на договора – 99 000 лв. 

Преведени средства за І етап – 54 450 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 44 550 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Много добра, Коефициент – 0,9 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 49 111,51 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 0,00 лв.    

Неизразходвани средства – 5 338,49 лв. 

 

 Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/19 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 49 111,51 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 40 095 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 5 338,49 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.12. Обсъждане на финансов доклад с вх. № 94ЙЙ/8 от 08.07.2016 г.  на договор ДФНИ 

И02/20 от 12.12.2014 г. на тема: „Ефективни паралелни алгоритми за големи изчислителни 

задачи― с р-л: доц. д-р Стефка Фиданова към Институт по информационни и 

комуникационни технологии – БАН. 

Първоначална обща сума на договора – 240 000 лв. 

Преведени средства за І етап – 132 000 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 108 000 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 115 899,18 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 593,15 лв.    

Неизразходвани средства – 15 507,67 лв 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/20 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 115 899,18 лв. и сума на непризнатите разходи от 593,15 

лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  
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2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 108 000 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 15 507,67 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.13. Обсъждане на научния отчет и финансов доклад с вх. № 94ФФ/7 от 22.06.2016 г. на 

договор ДФНИ И02/2 от 12.12.2014 г. на тема: „Методи и технологии за подобряване на 

достъпа до електронни услуги― с р-л: доц. д-р Александър Димов към Софийски 

университет „Св. Климент Охридски―. 

Първоначална обща сума на договора – 214 500 лв. 

Преведени средства за І етап – 117 975 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 96 525 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Много добра, Коефициент – 0,9 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 72 647,68 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 0,00 лв.    

Неизразходвани средства – 45 327,32 лв 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/2 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 72 647,68 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 86 872,50 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 45 327,32 лв да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.14. Обсъждане на възражение по финансов одит от ръководител на договор ДФНИ 

И02/16 от 12.12.2014 г. на тема: „Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, 

докинг и предсказване на биологична активност― с р-л: доц. д-р Иван Тренчев към  

Югозападен университет „Неофит Рилски― - Благоевград. 

Първоначална обща сума на договора – 221 250 лв. 

Преведени средства за І етап – 121 687,50 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 99 562,50 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Задоволителна, Коефициент – 0,7 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 77 218,88 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 480,00 лв.    

Неизразходвани средства – 43 988,62 лв 

  

 Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ И02/16 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ И02/16 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 77 218,88 лв. и сума на непризнатите разходи от 480 лв. 
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Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 69 693,75 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 43 988,62 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.15. Обсъждане на възражение по финансов одит от ръководител на договор ДФНИ 

И02/6 от 12.12.2014 г.на тема: „Управление на мобилни роботи в безжични сензорни 

мрежи с хибридни структури― с р-л: проф. д-р Андон Топалов към  Технически 

университет - София. 

Първоначална обща сума на договора – 90 000 лв. 

Преведени средства за І етап – 49 500 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 40 500 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Много добра, Коефициент – 0,9 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 46 634,79 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 75,80 лв.    

Неизразходвани средства – 2 789,41 лв 

 

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ И02/6 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ И02/6 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 46 634,79 лв. и сума на непризнатите разходи от 75,80 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 36 450 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на 

неизразходваните средства от 2 789,41 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

4. Възлага на адв. Андреева да провери дали са спазени условията по ЗОП и по 

договора за проект ДФНИ И02/6 от 12.12.2014 г. 

 

6.16. Обсъждане на възражение по финансов одит от ръководител на договор ДФНИ 

И02/11 от 12.12.2014 г. на тема: „Създаване на информационна база за изследване на 

сеизмичността и структурата на о. Ливингстън и околностите чрез провеждане на 

комплексни проучвания в района на Българската антарктическа база― с р-л: доц. д-р Лилия 

Димитрова към Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН. 

Първоначална обща сума на договора – 148 957,87 лв. 

Преведени средства за І етап – 81 926,83 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 67 031,04 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Задоволителна, Коефициент – 0,7 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 77 120 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 86,06 лв.    

Неизразходвани средства – 4 720,77 лв 
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Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ И02/11 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ И02/11 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 77 120 лв. и сума на непризнатите разходи от 86,06 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 46 921,73 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на 

неизразходваните средства от 4 720,77 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

 

6.17. Обсъждане на финансов доклад с вх. № 94СС/20 от 11.07.2016 г. на договор ДФНИ 

И02/1 от 12.12.2014 г. на тема: „Интелигентен интерфейс човек-компютър за асистиращи 

медицински системи, подобряващи качеството на живот на хора с двигателни 

увреждания― с р-л: проф. д-р Владимир Пулков към Технически университет – София. 

Първоначална обща сума на договора – 240 000 лв. 

Преведени средства за І етап – 132 000лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 108 000 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Много добра, Коефициент – 0,9 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 107 518,77 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 500,00 лв.    

Неизразходвани средства – 23 981,23 лв 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/1 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 107 518,77 лв. и сума на непризнатите разходи от 500,00 

лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 97 200 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 23 981,23 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.18. Обсъждане на научния отчет и финансов доклад с вх. № 26/31 от 07.04.2016 г. на 

договор ДФНИ И02/4 от 12.12.2014 г. на тема: „Геометрия и анализ на ЧДУ и хетеротични 

струни― с р-л: чл.-кор. проф. дмн Стефан Иванов към Софийски университет „Св. Климент 

Охридски―. 

Първоначална обща сума на договора – 79 200 лв. 

Преведени средства за І етап – 43 560 лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 35 640 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 40 985,91 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 1 051,54 лв.    
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Неизразходвани средства – 1 522,55 лв 

 

  Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-И02/4 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 40 985,91 лв. и сума на непризнатите разходи от 1 051,54 

лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 35 640 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

3. Сумата на неизразходваните средства от 1 522,55 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

6.19. Обсъждане на възражение по финансов одит от ръководител на договор ДФНИ 

И02/12 от 12.12.2014 г. на тема: „Интегродиференциални уравнения за решаване на 

свързани задачи за многофункционални материали с нано-нееднородности― с р-л: проф. 

дмн Цвятко Рангелов към Институт по математика и информатика – БАН. 

Първоначална обща сума на договора – 74 250 лв. 

Преведени средства за І етап – 40 837,50  лв. 

Първоначално планувани средства за ІІ етап – 33 412,50 лв. 

Оценка на отчета за І етап – Отлична, Коефициент – 1,0 (Протокол 24 на ИС) 

Признати разходи– 35 150,31 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи)  

Непризнати разходи – 138,43 лв.    

Неизразходвани средства – 5 548,76 лв 

  

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ И02/12 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ И02/12от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 35 150,31 лв. и сума на непризнатите разходи от 138,43 

лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 33 412,50 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 548,76 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

 

II. Други 

Коригиране на решение на ПНЕК с Протокол 20 от 13.10.2015 г. по доклад с Вх. № 

100109/15 от 23.09.2015 г. по договор ДФНИ И02/15 от 12.12.2014 г. на тема: 

„Информационна система за интегрирана оценка на риска от природни бедствия― към 

Университет за национално и световно стопанство. Решението на ПНЕК с гореспоменатия 

протокол е следното: ПНЕК по МИ приема молбата на ръководителя на договора пpоф. д-р 

Димитър Велев за удължаване на срока за отчитане на 1-ви етап на договора с три месеца – 

до 19.03.2016 г. 
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Коригирано решение на ПНЕК по МИ: приема молбата на ръководителя на договора за 

удължаване на срока за изпълнение на 1-ви етап на договора с три месеца – до 19.03.2016 

г. 

 

  Решение на ИС:  

Приема молбата на ръководителя на договора за удължаване на срока за изпълнение 

на 1-ви етап на договор ДФНИ И02/15 от 12.12.2014 г. с три месеца – до 19.03.2016 

г. 

 

 

По т. 7 от дневния ред –Доклад на ПНЕК по Природни науки. 

7.1.Доклад с вх.№ 94КК/15 от 15.07.2016 г., чл.-кор. проф. дхн Константин Хаджииванов -

председател на ПНЕК по Природни науки, относно обсъдени доклади. 

 

7.1. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втори етап и окончателен от 

изпълнението на договор Д002/90 от 2008 г. с ръководител - чл. кор. проф. дфн Николай В. 

Витанов, на тема: „Квантова информация и квантови компютри―, СУ "Св. Климент 

Охридски". 

Научна част: Основната цел на проекта е работа в следните насоки: (i) разработване на 

нови техники за създаване на сплетени многочастични състояния, (ii) адаптиране и 

оптимизиране на квантови алгоритми, в частност квантово търсене и факторизация на 

техните  конкретни физични системи, (iii) разработване на нови ефективни техники за 

измерване и томография на квантови многочастични състояния и (iv) квантова 

информация, използваща кюдити.   

В резултат на изпълнението на проекта са получени множество нови научни 

резултати, които могат да се включат в четири групи.  

1. Кодиране и обработка на квантова информация в една частица; 

2. Кодиране и обработка на квантова информация в многочастични системи; 

3. Кванови сичулации 

4. Разработване на нови оптични технологии за квантови изчисления и квантови 

комуникации.  

 Получените при изпълнение на проекта резултати са отразени в 68 публикации, от  

тях 66 в списание с импакт фактор. В три от статиите не е изказана благодарност към 

ФНИ, поради което ПНЕК не ги взема под внимание. Рецензентите отбелязват, че в 

множество от статиите се изказват благодарности и към друг или други проекти, 

финансирани от ФНИ. ПНЕК внимателно прегледа научните публикации и установи, че в 

седем от тях е изказана благодарност на проект Д002/90 без дублиране с друг проект на 

ФНИ.  

 Научните резултати са представени и на редица международни и национални 

симпозиуми и конференции. По публикуваните материали вече са забелязани множество 

цитирания.  

 Предложението на рецензентите е за отлична оценка, а една от рецензиите не 

съдържаше конкретно предложение за оценка, поради които ПНЕК избра друг рецензент. 

В тази рецензия се повдигаха въпроси от компетентността на ИС и тя е представена на 

вниманието му.  
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 Въз основа на предложенията на рецензентите и отчитайки наличието на 

публикувани научни трудове, в които е изказана благодарност само към проект Д002/90 с 

ФНИ, ПНЕК единодушно прие отлична оценка за изпълнението на научната част на 

проекта.   

Решение на ПНЕК:  
Единодушно приема научната част на отчета за окончателен етап от изпълнението на 

договор  Д002/90 от 2008 г. с  Отлична оценка. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор Д002/90 от 2008 г. с Отлична оценка на 

основание на решението на ПНЕК. 

 

7.2. Доклад с вх. № 94ДД/7 от 15.07.2016 г., от проф. Дианка Нешева-Славова – зам. 

председател на ПНЕК по Природни науки, относно обсъдени финансови становища по 

договори. 

 

7.2.1. Обсъждане на възражение с Вх. № 0902/21 от 24.06.2016 г. от чл. кор. проф. д.ф.н. 

Валентина Борисова Петкова, ръководител на договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г.на тема:― 

Нови парадигми за фундаменталната структура на материята‖,  Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика-БАН 

Първоначална обща сума  -  225 000  лв. 

Преведени за І етап – 123 750 лв. 

Оценка за І етап –  Отличен, Коефициент –  1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката –  101 250 лв. 

Нова цена на договора –  225 000 лв. 

  Неизразходвани средства –  36,62 лв. 

Признатите разходи – 123 713,38 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

  

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Т02/6 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 123 713,38 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 101 250 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 36,62 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

7.2.2. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. №94ФФ/10 – 27.06.2016 г. на 

отчета за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Т02/7 от 2014 г. на тема: „Нови 

полимери, полимерни наночастици и нанокапсули за пренос на биологични молекули― с 

ръководител - Проф. д.х.н. Станислав Милетиев Рангелов, Институт по полимери-БАН.   
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Първоначална обща сума  -  195 000 лв. 

Преведени за І етап – 107 250 лв. 

 Оценка за І етап –  Отличен, Коефициент – 1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 87 750 лв. 

 Нова цена на договора –  195 000   лв. 

  Неизразходвани средства –  1 092,13 лв. 

Признатите разходи – 106 157,87 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

     

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/7 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 106 157,87 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 87 750лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 1 092,13 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

7.2.3.Обсъждане на възражение с Вх. № 0907/92 от 24.06.2016 г.  от Доц. д-р Веселин 

Димитров Тончев, ръководител на договор ДФНИ Т02/8 от 2014 г.на тема:― Детайлно 

изследване етапите на зареждане и растеж на протеинови кристали; кинетика на стъпала 

върху кристални повърхности‖,  Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"-

БАН. 

  Първоначална обща сума  -  60 000 лв. 

 Преведени за І етап – 33 000 лв. 

 Оценка за І етап – Отличен, Коефициент –  1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

 Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 27 000 лв. 

 Нова цена на договора –  60 000  лв. 

  Неизразходвани средства –  6 821,44 лв. 

Признатите разходи – 26178,56 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Т02/8 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Т02/8 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 26 178,56 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 27 000 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на 

неизразходваните средства от 6 821,44 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 
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7.2.4. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. №94ФФ/4 – 20.06.2016 г. на 

отчета за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Т02/10 от 2014 г. на тема: 

„Линейна и нелинейна фемтосекунда фотоника― с ръководител - Проф. д.ф.н. Александър 

Александров Драйшу, СУ "Св. Климент Охридски". 

  Първоначална обща сума  -  225 000 лв. 

Преведени за І етап – 123 750 лв. 

 Оценка за І етап –  Мн. добър, Коефициент – 0,9 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 91 125 лв. 

 Нова цена на договора –  214 875  лв. 

Неизразходвани средства – 16 470,26 лв.  

Признатите разходи – 107 279,74 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

    Непризнати разходи – 0,00 лв.   

     

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/10 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 107 279,74 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 91 125 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 16 470,26 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

 

7.2.5. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. №94ГГ/16 – 17.06.2016 г. на 

отчета за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Т02/13 от 2014 г. на тема: 

„Изследване на нови полимерни материали и технологии за измерване на радон 

(POLYRAD)― с ръководител - Доц. д-р Красимир Крумов Митев, СУ "Св. Климент 

Охридски". 

Първоначална обща сума  -  224 250 лв. 

 Преведени за І етап – 123 337,50 лв. 

 Оценка за І етап –  Мн.добър, Коефициент –  0,9 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 90 821,25 лв. 

Нова цена на договора –214 158,75 лв. 

Неизразходвани средства – 10 782,47 лв. 

Признатите разходи – 112 555,03 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв.   

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/13 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 112 555,03 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  
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2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 90 821,25 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 10 782,47 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

 

7.2.6. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. №94ФФ/3 – 16.06.2016 г. на 

отчета за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Т02/16 от 2014 г. на тема: „Нови 

наноразмери полупроводникови материали, активиращи се със слънчева светлина с 

повишена ефективност във фотокаталитични и усъвършенствани окислителни  процеси―, с 

ръководител - Проф. д-р Веселин Иванов Илиев, Институт по катализ - БАН. 

  Първоначална обща сума  -  225 000 лв. 

 Преведени за І етап – 123 750 лв. 

 Оценка за І етап –  Отличен, Коефициент –  1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

  Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 101 250 лв. 

 Нова цена на договора –  225 000  лв. 

Неизразходвани средства –16 018,76 лв. 

Признатите разходи – 107 731,24 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв.   

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/16 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 107 731,24 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 101 250 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 16 018,76 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

 

7.2.7. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. №94ФФ/2 – 14.06.2016 г. на 

отчета за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Т02/17 от 2014 г. на тема: 

„Получаване и изследване на наноразмерни биогенни железни оксиди/оксихидроксиди за 

приложение в катализа, електрониката и екологията― с ръководител - Доц. д-р Георги 

Борисов Кадинов, Институт по катализ-БАН. 

  Първоначална обща сума  -  174 750 лв. 

 Преведени за І етап – 96 112,50 лв. 

Оценка за І етап –  Отличен, Коефициент –  1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 78 637,50 лв. 

  Нова цена на договора –  174 750 лв. 

Неизразходвани средства – 23 997,21 лв. 

Признатите разходи – 72 115,33 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв.   
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Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/17 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 72 115,33 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 78 637,50 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 23 997,21 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап. 

 

7.2.8. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. №94ГГ/21 – 08.07.2016 г. на 

отчета за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Т02/18 от 2014 г. на тема: 

„Наструктурирани течни кристали за пренастройваеми фотонни устройства― с 

ръководител - Доц. д-р Йордан Георгиев Маринов, Институт по физика на твърдото тяло- 

БАН. 

 Решение на ПНЕК: 

С 8 гласа ПНЕК предлага да се върне финансовото становище на ръководителя  за 

отстраняване на недостатъците и обръща внимание за множеството фактически 

грешки,  и съществуващи противоречие и неясноти в текста на финансовото 

становище изготвено от Георги Тренчев. 

 

Решение на ИС: 

 Приема предложението на ПНЕК, представеното финансово становище от 

независим одитор да бъде върнато на ръководителя на договор ДФНИ Т02/18 от 

2014 г.,  за отстраняване на недостатъците. 

 

7.2.9. Обсъждане на възражение с Вх. № 0902/24 от 08.07.2016 г.  от Доц. д-р Митко 

Костадинов Гайдаров, ръководител на договор ДФНИ Т02/19 от 2014 г.на тема:― 

Теоритично изследване на съвременни наблюдавани явления в атомните ядра при 

различни енергии за обяснение на фундаментални свойства на материята на фемто-ниво‖,  

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН. 

  Първоначална обща сума -  127 500 лв. 

 Преведени за І етап – 70 125 лв. 

 Оценка за І етап –  Отличен, Коефициент –  1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 57 375 лв. 

 Нова цена на договора –  127 500 лв. 

  Неизразходвани средства –  31 719,92 лв. 

Признатите разходи – 38 405,08 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв.   

 

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Т02/19 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Т02/19 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 38 405,08 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 
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Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 57 375 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на 

неизразходваните средства от 31 719,92 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

7.2.10. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. №94ЖЖ/4 – 11.07.2016 г. на 

отчета за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Т02/22 от 2014 г. на тема: 

„Развитие на хибриден метод за количествено охарактеризиране на еластопластичните 

механични свойства на микро- и наноструктурни моно- и полифазни едно- и/или 

многослойни покрития, характеризиращи се с нано- и микронни дебелини― с ръководител 

- проф. Димитър Спасов Стойчев, Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"-

БАН. 

  Първоначална обща сума  -  202 500 лв. 

 Преведени за І етап – 111 375 лв. 

 Оценка за І етап – Отличен, Коефициент –  1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

 Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 91 125 лв. 

 Нова цена на договора –  202 500   лв. 

   Неизразходвани средства –  20 139 лв. 

Признатите разходи – 91 136,30 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 99,70 лв.   

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/22 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 91 136,30 лв. и сума на непризнатите разходи от 99,70 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 91 125 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 20 139 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

7.2.11. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. №94ФФ/5 – 22.06.2016 г. на 

отчета за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Т02/23 от 2014 г. на тема: 

„Екстракция на природни съеднинения с йонни течности- дизайн на цялостен процес―, с 

ръководител - Доц. д-р Милен Георгиев Богданов, СУ "Св. Климент Охридски". 

 Първоначална обща сума  -  157 500 лв. 

 Преведени за І етап – 86 625  лв. 

 Оценка за І етап –  Мн. добър, Коефициент –  0,9 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 57 408,75лв 

Нова цена на договора –  144 033,75 лв.  

  Неизразходвани средства –  267,01 лв. 
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Признатите разходи – 86 357,99 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

  Непризнати разходи – 0,00 лв.   

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/23 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 86 357,99 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. Тези 

суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за ДМА 

след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 57 408,75лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 267,01 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

  

7.2.12. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. № 94ЖЖ/2 от 18.05.2016 г. на 

отчет за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Т02/24 от 2014 г. на тема: „Нов 

авангарден метод за обработка на нанокомпозитни материали с цел създаване на 

микросистеми за медицински и високотехнологични  проложения― с ръководител - проф.дхн 

Стефан Атанасов Армянов, Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"-БАН.   

  Първоначална обща сума  -  217 500  лв. 

Преведени за І етап – 119 625  лв. 

 Оценка за І етап –  Отличен, Коефициент – 1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 97 875 лв. 

 Нова цена на договора –  217 500  лв. 

Неизразходвани средства – 33 664.83 лв. 

Признатите разходи – 85 758,24 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

    Непризнати разходи – 201,93 лв.   

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/24 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 85 758,24 лв. и сума на непризнатите разходи от 201,93 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 97 875 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 33 664,83 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

7.2.13. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. №94ФФ/17 – 08.07.2016 г. на 

отчета за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Т02/26 от 2014 г. на тема: „Нови 

хибридни структури на основата на фоторетрактивен кристал- течен кристал и графен― с 

ръководител - Доц. д-р Вера Маринова Господинова, Институт по оптически материали и 

технологии "Акад. Й. Малиновски"- БАН.   

Първоначална обща сума  -  210 000  лв. 
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Преведени за І етап – 115 500  лв. 

Оценка за І етап –  Отличен, Коефициент – 1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 94 500 лв. 

 Нова цена на договора –  210 000  лв. 

  Неизразходвани средства –  13 357,44 лв. 

Признатите разходи – 102 142,56 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв  

    

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/26 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 102 142,56 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 94 500 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 13 357,44 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

 

7.2.14.Обсъждане на възражение с Вх. № 0902/23 от 08.07.2016 г. от доц.д-р Николай 

Минков Петров, ръководител на договор ДФНИ Е02/6 от 2014 г.на тема:― Енергия на 

изомерни и на кратко живеещи ядрени възбуждания: ефекти на деформация върху 

структурата и стабилността на атомните ядра‖, Институт за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика-БАН. 

Първоначална обща сума  -  196 000  лв. 

Преведени за І етап – 107 800  лв. 

Оценка за І етап –  Отличен, Коефициент –  1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 88 200 лв. 

Нова цена на договора –  196 000 лв. 

  Неизразходвани средства –  32 774,71 лв. 

Признатите разходи – 75 025,29 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв.   

   

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Е02/6 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Е02/6 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 75 025,29 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 88 200 лв. от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на 

неизразходваните средства от 32 774,71 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 
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7.2.15. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх. №94ФФ/5 – 22.06.2016 г. на 

отчета за първи етап от изпълнението на договор ДФНИ Е02/11 от 2014 г. на тема: 

„Екстракция на природни съеднинения с йонни течности- дизайн на цялостен процес―, с 

ръководител - Доц. д-р Алексей Василев, СУ "Св. Климент Охридски". 

 Първоначална обща сума  -  214 400  лв. 

Преведени за І етап – 117 920  лв. 

 Оценка за І етап – Отличен, Коефициент –  1,0 (Приета с Протокол 21 на ИС) 

 Средства за ІІ етап, съобразени с оценката – 96 480 лв. 

 Нова цена на договора –  214 400  лв. 

Неизразходвани средства – 2 973,32 лв. 

Признатите разходи – 114 946,68 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00   

   

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Е02/11 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 114 946,68 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 96 480 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 2973,32 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

 

По т. 8 от дневния ред -  Доклад на ПНЕК по Технически науки. 

I. Доклади  с вх.№ 94ГГ/24 от 14.07.2014 г.,   от доц. Георги Глухчев – зам. председател и 

проф. Тодорка Владкова – председател на ПНЕК по Технически науки, относно отчети по 

договори: 

 

8.1.1. Обсъждане на постъпило финансово становище по договор №: ДФНИ Т02/3 от 

12.12.2014 г. на тема: „Откриване и класификация на обекти в градски условия от техните 

радиосенки от GPS сигнали‖ 

Ръководител: проф. дтн Христо Кабакчиев, Базова организация: СУ „Св. Климент 

Охридски‖, партньор - УНИБИТ 

Първоначална обща сума на договора – 219 375лв. 

Преведени средства за І етап – 120 656,25лв. 

Оценка на отчета за І етап – много добра, Коефициент – 0,9 (Протокол 21 на ИС) 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 88 846,88 лв. 

Нова цена на договора – 209 503,13лв. 

Неизразходвани средства – 30 343,30 лв. 

Признати разходи – 90 312,95 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 
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Непризнати разходи – 0,00 лв.   

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/3 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 90 312,95 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. Тези 

суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за ДМА 

след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 88 846,88 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 30 343,30 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

8.1.2. Обсъждане на постъпило финансово становище по договор ДФНИ Т 02/27 от 2014г. 

от финансов одитор. Тема на проекта: „Многофункционални, иновативни слоеве за 

конструкционни метали и сплави―, ръководител: Проф д-р инж. Мария Стефанова 

Мачкова, Базова организация:ХТМУ-София ;  партньори  ИОНХ – БАН и ИФХ – БАН 

Първоначална обща сума по договор  -  213 750 лв. 

Преведени за І етап – 117 563 лв. 

Оценка за І етап –  отличен, Коефициент -1,0 (Протокол 21 на ИС) 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 96 187,00 лв. 

Нова цена на договора  - 213 750 лв. 

Неизразходвани средства – 37 092,23 лв. 

Признати разходи – 80 558,43 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв.   

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/27 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 80558,43 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. Тези 

суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за ДМА 

след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 96 187 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 37 092,23 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

8.1.3. Обсъждане на постъпило финансово становище по договор ДФНИ Т 02/4 от 2014г. 

на тема: „Производство на висококачествен формалдехид и карбамид-формалдехидни 

смоли- проблеми и иновативни решения―, ръководител: Проф. д.т.н. Красимир Иванов 

Иванов. 

Първоначална обща сума по договор: 195 000 лв. 

Изплатена сума за  първи етап :107 250 лв. 

 Оценка за І етап –  добър, Коефициент –  0,8 (Протокол 21 на ИС) 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 70 200,00 лв. 

Нова цена на договора – 177 450 лв. 
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Неизразходвани средства – 7 629,86 лв. 

Признати разходи – 99 473,45 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

  Непризнати разходи - 146,69 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/4 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 99 473,45 лв. и сума на непризнатите разходи от 146,69 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 70 200 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 7 629,86 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

8.1.4. ПНЕК по технически науки разгледа и обсъди доклад по рецензиите за първи етап на 

договор №:  ДФНИ Е 02/19 от 12.12.2014 г.  на тема:  „Влияние на аерозолното и газово 

замърсяване върху качеството на въздуха над населено място в планинска долина―, 

ръководител:  Доц. д-р Пламен Савов,базова организация: Минно-геоложки университет 

«Св. Иван Рилски»; Партньор: Физически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» 

 

Бележки на рецензентите: 

Работната програма може да се смята за изпълнена.  

В отчета са представени основните резултати по изследване на атмосферния граничен слой 

(АГС) над населено място, пространствено-времевото разпределение и оптичните и 

микрофизичните характеристики на атмосферния аерозол. 

Като цяло публикационната активност може да се оцени като много добра. Двамата 

докторанти са съавтори в публикациите. Получените резултати са докладвани на три 

международни конференции – в България, Турция и Сърбия. 

Партньорството между МГУ и СУ може да се оцени като много добро.   

Оценката на двамата рецензенти е „много добра―. 

Решение на ПНЕК: Единодушно приема оценка за отчета на първи етап на договор 

ДФНИ Е 02/19 от 12.12.2014 г. „много добра―. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета за първи етап на договор ДФНИ Е02/19  от 2014 г. с 

Много добра оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към 

финансист за изготвяне на становище. 

 

8.1.5. ПНЕК по технически науки разгледа и обсъди доклад по рецензиите за първи етап на 

договор ДФНИ Т02/1 от 12.12.2014 г. на тема на проекта: Нови електоовлагнели 

полимерни материали, съдържащи природни биологично активни вещества: получаване и 

свойства, ръководител: Проф. дхн Невенка Емануилова Манолова, Базова организация: 

Институт по полимери-БАН. 

Бележки на рецензентите: 
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Представеният научен отчет е оформен добре. Изпълнението на работната програма е 

задоволително. Отчита се значителна по обем работа по изпълнението на задачите от 

работната програма, но е трудно е да се прецени каква част от тях са по настоящия проект. 

В отчета липсват сравнения на разработваните материали с известни такива със същото 

предназначение за да се оценят новостта и предимствата им. 

Публикационната дейност е слаба. Няма публикации в специализирани списания, както и 

публикуван пълен текст на доклади от научни форуми. Представените резюмета и постери 

с благодарност на ФНИ по настоящия проект са от български научни форуми, с 

изключение на 1 доклад на международна конференция в гр. Пловдив. Представени са 2 

постера от една и съща конференция  с напълно еднакво съдържание. 

Участието на докторанти и млади учени е значително. Работната програма за втори етап е 

прекалено обща. Трябва да се конкретизират обектите на изследване и да се въведат 

индикатори за качествена и количествена оценка на постигнатите резултати. Ето защо 

предлагам обща оценка на проекта „задоволителна―. 

Решение на ПНЕК: Комисията приема отчета за първи етап по договор ДФНИ Т02/1 от 

12.12.2014 г. с оценка „задоволителен“. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета за първи етап на договор ДФНИ Т02/1  от 2014 г. с 

оценка „задоволителен“ на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към 

финансист за изготвяне на становище. 

 

8.1.6. Комисията се запозна с постъпило възражение с вх.№ 94АА/20 от 01.06.2016г. от 

доц. Ана Янакиева, ръководител на договор ДФНИ Е 02/10 от 2014г., относно поставените 

оценки от рецензентите по отчета на първи етап на договора и писмено становище от 

рецензентите по възражението, в което те потвърждават поставената оценка за отчета за 

първи етап на договора „задоволителен―. 

Решение на ПНЕК: След разисквания ПНЕК по технически науки взе решение да 

предложи на Изпълнителния съвет на Фонда да се назначи трети рецензент по отчета за 

първи етап на проекта - специалист по теория на пукнатините, теория на еластичността и 

съпромат, който да се запознае както с отчета за първи етап на договора, така и със 

възражението на ръководителя и становището на рецензентите. Комисията има 

предложение за  трима експерти с необходимите научни компетенции. 

 

Решение на ИС:  
Приема предложението на ПНЕК да се назначи трети независим рецензент, който 

да разгледа научната част на отчета за първи етап на договор ДФНИ Е 02/10 от 2014 

г. 

 

8.1.7. ПНЕК по технически науки се запозна с доклад за фактически констатации относно 

одит на извършени разходи по договор ДФНИ Е 02/2 от 2014г. с Ръководител: Проф.дн 

Таня Стоянова Цончева-Христова, Базова организация: Институт по органична химия с 

Център по фитохимия-БАН. Партньори: ИЕЕС – БАН;ИОНХ – БАН и ИК – БАН,  

Първоначална обща сума по договор  - 227 200 лв. 

Преведени за І етап –124 960лв. 
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Оценка за І етап –  добър, Коефициент –  0,8 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 81 792,00 лв. (Постъпило е възражение) 

Неизразходвани средства – 7661,29 лв. 

Признати разходи – 116 409,21 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи  – 889,50 лв. (ИЕЕС-БАН – 295,39 лв., ИК - БАН- 335,26 лв., 

ИОНХ-БАН-258,85 лв.)  

  

Постъпило е възражение от ръководителя срещу рецензиите по проекта. 

Постъпило е възражение от бенефициентите срещу финансовото становище и 

допълнителна документация, съдържаща разяснения, ксерокопия на: командировъчни 

заповеди; протоколи за самолетни билети, финансови отчети за командировки, бордни 

карти , заверени копия за режийни разходи и други. 

 

Решение на ИС:  
1. Приема възражението на ръководителя и определя трети независим рецензент, 

който да разгледа научната част на отчета за първи етап на договор ДФНИ Е 

02/2 от 2014 г. 

2. Приема възражението срещу финансовото становище и представените 

допълнителите документи. 

3. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Е02/2 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 116 409,21 лв. и сума на непризнатите разходи от 889,50 

лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

4. Решението за финансиране на проекта за втори етап ще бъде взето след 

разглеждане на рецензията на научния отчет от третия рецензент. 

 

8.1.8. Обсъждане на постъпило финансово становище с вх.№ 26/68 от 15.06.2016 от 

финансов контрол и постъпило възражение с вх. №94ИИ/14 от 08.07.2016г. по отчета на 

договор ДФНИ  Е 02/1 от 2014 г. на тема: „Изследване на взаимодействието на сложно-

съставни силикати от металургичната шлака в алкални разтвори―, ръководител: доц.д-р 

Иван Генчев Пенков, Базова организация: Институт по металознание, съоръжения и 

технологии-БАН. 

Първоначална обща сума по договор  - 126 460 лв. 

Преведени за І етап – 69 553 лв. 

Оценка за І етап –  добър, Коефициент –  0,8 (Протокол 21 на ИС) 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 45525,60лв. 

Нова цена на договора  -   115 078,60   лв. 

Неизразходвани средства – 11 188,55 лв. 

Признати разходи – 43 379,31лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи  –0,00 лв.  

  

Решение на ИС:  
1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Е02/1 от 2014 г.  
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2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Е02/1 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 43 379,31лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. Тези 

суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за ДМА 

след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 45 525,60 лв. от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на 

неизразходваните средства от 11 188,55 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

 

8.1.9. ПНЕК се запозна с Възражение по становище от финансов контрол и рецензии за 

първи етап на договор ДФНИ Е 02/5 от 2014г.  на тема: „Нови материали и конструкции 

за евтини, ефективни и стабилни полимерни слънчеви фотоелементи―, ръководител: доц. 

д-р Марушка Благовестова Сендова-Василева, Базова организация: Централна лаборатория 

по слънчева енергия и нови енергийни източници-БАН, партньори : Институт по полимери 

– БАН. 

Първоначална обща сума по договор  - 144 000 лв. 

Преведени за І етап – 79 200 лв. 

Оценка за І етап –  добър, Коефициент –  0,8 

Средства за II етап, съобразени с оценката 51 840 лв. (Постъпило е възражение) 

Неизразходвани средства – 8130,94 лв. 

Признати разходи – 69 867,79 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи  – 1 201,27 лв. (ЦЛ по СЕНЕИ-БАН-809,38лв.; ИП - БАН – 

391,89) 

 

Решение на ИС:  
1. Приема възражението на ръководителя и предложението на ПНЕК да се 

определи трети независим рецензент, който да разгледа научната част на отчета 

за първи етап на договор ДФНИ Е 02/5 от 2014 г. 

2. Приема възражението срещу финансовото становище и представените 

допълнителите документи. 

3. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Е02/5 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 69 867,79 лв. и сума на непризнатите разходи от 1 201,27 

лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

4. Решението за финансиране на проекта за втори етап ще бъде взето след 

разглеждане на рецензията на научния отчет от третия рецензент. 

 

8.1.10.ПНЕК по технически науки се запозна с Доклад за фактически констатации при 

проверка на разходите по отчета за първи етап на договор ДФНИ Е02/16 от 2014 г. с 

ръководител - проф. дн Соня Дамянова Иванова, базова организация Институт по катализ 

при БАН, тема: ―Ефективно използване на отпадъчна биомаса за енергийни и екологични 

цели: потенциал на биоетанола като гориво за суровини― 

Първоначална обща сума по договор  - 240 000 лв. 

Преведени за І етап – 132 000 лв.  

Оценка за І етап –  задоволителен, Коефициент –  0,7 
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Средства за II етап, съобразени с оценката 75 600 лв. (Постъпило е възражение) 

Неизразходвани средства – 12 405,96 лв. 

Признати разходи – 119 594,04 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 

Решение на ПНЕК: Комисията предлага след запознаване със становището на 

рецензентите по възражението на проф. С. Дамянова за оценката на научната част, 

определяне на трети рецензент по научната част на проекта. 

 

Решение на ИС:  
1. Приема възражението на ръководителя и определя трети независим рецензент, 

който да разгледа научната част на отчета за първи етап на договор ДФНИ Е 

02/16 от 2014 г. 

2. Приема възражението срещу финансовото становище и представените 

допълнителите документи. 

3. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Е02/16 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 119 594,04 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

4. Решението за финансиране на проекта за втори етап ще бъде взето след 

разглеждане на рецензията на научния отчет от третия рецензент. 

 

8.1.11. ПНЕК по технически науки се запозна с Доклад за фактически констатации при 

проверка на разходите по отчета за първи етап на договор Е 02/17 от 2014 г. с ръководител 

доц.д-р, инж. Нина Янкова Пенкова, базова организация ХТМУ- София, и партньори – 

Русенски университет и ТУ – София на тема: ―Параметричен анализ за оценка на 

ефективността на прозрачни структури в системи за оползотворяване на слънчева енергия― 

Първоначална обща сума по договор  - 238 400 лв. 

Преведени за І етап – 131 120 лв. 

Оценка за І етап –  задоволителен, Коефициент –  0,7 (Протокол 21 на ИС) 

Средства за II етап, съобразени с оценката 75 096 лв. 

Нова цена на договора  -   206 216  лв. 

Неизразходвани средства – 35 650,46 лв. 

Признати разходи – 95 469,54 лв.(цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ - Е02/17 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 95 469,54 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. Тези 

суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за ДМА 

след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 75 096 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 
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3. Сумата на неизразходваните средства от 35 650,46 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

8.1.12. ПНЕК по технически науки се запозна с Доклад за фактически констатации при 

проверка на разходите по отчета за първи етап на договор ДФНИ Е02/15 от 2014 г. с 

ръководител Доц. д-р Елена Николаева Разказова-Велкова, тема: ―Нови горивни клетки, 

базирани на химични и микробни процеси―, базова организация: Институт по инженерна 

химия при БАН, партньори Югозападен университет и Институт по електрохимия и 

енергийни системи ―Акад. Евгени Будевски‖ – БАН 

Първоначална обща сума по договор  - 240 000 лв. 

Преведени за І етап – 132 000 лв. 

Оценка за І етап –  задоволителен, Коефициент –  0,7 (Постъпило е възражение) 

Средства за II етап, съобразени с оценката 75 600 лв. 

Нова цена на договора  -   207 600  лв. 

Неизразходвани средства – 30 618,56 лв. 

Признати разходи – 101 231,44 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 150,00 лв. 

Постъпило е възражение от ръководителя срещу рецензиите по проекта. 

 

Решение на ИС:  
1. Приема възражението на ръководителя по рецензиите. Да бъде определен трети 

независим рецензент, който да разгледа научната част на отчета за първи етап на 

договор ДФНИ Е 02/15 от 2014 г. 

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Е02/15 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 101 231,44 лв. и сума на непризнатите разходи от 150,00 

лв. Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на 

разходите за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Решението за финансиране на проекта за втори етап ще бъде взето след 

разглеждане на рецензията на научния отчет от третия рецензент. 

 

8.1.13. ПНЕК по технически науки се запозна с Доклад за фактически констатации при 

проверка на разходите по отчета за първи етап на договор ДФНИ Е02/18 от 2014 г. на 

тема: ―Системи за съхранение на енергия на основата на асиметрични и хибридни 

суперкондензатори с нанокомпозитни електроди―, ръководител: доц.д-р Антония 

Евгениева Стоянова, базова организация: Институт по електрохимия и енергийни системи-

БАН, партньори: Институт по електрохимия и енергийни системи ―Акад. Евгени 

Будевски‖ – БАН, ХТМУ, Институт по обща и неорганична химия – БАН, Институт по 

органична химия с център по фитохимия – БАН 

Първоначална обща сума по договор  - 224 000 лв. 

Преведени за І етап – 123 200 лв. 

Оценка за І етап –  добър, Коефициент –  0,8 (Протокол 21 на ИС) 

Средства за II етап, съобразени с оценката 80 640 лв. 

Нова цена на договора  -   203 840  лв. 

Неизразходвани средства – 20 100,68 лв. 
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Признати разходи – 103 004,27 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 94,75лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ - Е02/18 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 103 004,27 лв. и сума на непризнатите разходи от 94,75 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 80 640 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 20 100,68 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

8.1.14. ПНЕК по технически науки се запозна с Доклад за фактически констатации при 

проверка на разходите по отчета за първи етап на договор ДФНИ Е 02/10 от 2014 г. с 

ръководител: доц.д-р Ана Янакиева, базова организация: Институт по механика-БАН, 

тема:―Механо-математично моделиране поведението на интелигентни би-материални 

структури―, Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН 

 

Решение на ИС: 

Решение по финансовия отчет по проекта ще бъде разгледан след оценяване на 

научния отчет на проекта от трети независим рецензент по т. 8.1.6 от настоящия 

протокол.  

 

8.1.15. ПНЕК по технически науки се запозна с доклад за фактически констатации относно 

одит на извършените разходи в първи етап на договор ДФНИ Е02/20 от 2014г. на тема : 

«Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите 

пространства на панелните комплекси в София»  и постъпило възражение от ръководителя 

на договора проф. д-р архитект Йордан Василев Радев по доклада за одит и по рецензиите 

за първи етап на договора. 

 

Решение на ПНЕК: По направени бележки относно рецензиите за първи етап на проект 

ДФНИ Е 02/20 от 2014г. ПНЕК по технически науки предлага на ИС на ФНИ да се поиска 

становище от трети рецензент. 

 

Решение на ИС: 

Приема предложението на ПНЕК, да се назначи трети независим рецензент, който 

да разгледа научната част на отчета за първи етап на договор ДФНИ Е 02/20 от 2014 

г. Решение по финансовия отчет ще бъде взето след разглеждане на рецензиите на 

научния отчет. 

 

8.1.16. ПНЕК по технически науки разгледа и обсъди доклад за фактически констатации 

при проверка на разходите с вх. № 94ФФ/25 от 14.07.2016 г. по отчета за първи етап на 

договор ДФНИ Т02/1 от 12.12.2014 г. 
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Ръководител:  Проф.дхн Невенка Емануилова Манолова 

Базова организация: Институт по полимери-БАН 

Тема на проекта: Нови електоовлагнели полимерни материали, съдържащи 

природни биологично активни вещества: получаване и свойства 

Решение на ПНЕК: Комисията предлага след получаване на становище от трети 

рецензент, ако има възражение по оценката на научната част, да се пристъпи към 

финансиране на втори етап на договор ДФНИ Т 02/1 от 2014г.  

 

Решение на ИС: 

Приема предложението на ПНЕК да се отложи решението. 

 

8.1.17. ПНЕК по технически науки се запозна с доклад за фактически констатации и 

възражение от доц. Илона Ячева, ръководител на договор ДФНИ Е 02/8 от 2014 г. на тема: 

«Моделиране и обратни задачи в електромагнитни системи с отчитане на топлинни, 

механични и физикохимични състояния», с ръководител доц.д-р Илона Илиева Ячева, 

базова организация: ТУ - София,  

Първоначална обща сума по договор  -  160 000 лв. 

Преведени за І етап – 88 000лв. 

Оценка за І етап –  Добър, Коефициент –  0,8 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 57 600лв. 

Нова цена на договора 145 600 лв. 

Неизразходвани средства – 9015,48 лв. 

Признати разходи – 78 926,19лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи –58,33лв. 

 

Решение на ИС:  
1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Е02/8 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Е02/8 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 78 926,19 лв. и сума на непризнатите разходи от 58,33 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 57 600лв. от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на 

неизразходваните средства от 9 015,48  лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

 

8.1.18. ПНЕК по технически науки се запозна с доклад за фактически констатации относно 

одит на извършени разходи по договор ДФНИ Е 02/12 от 2014 г. с ръководител: Доц.д-р 

инж. Петър Иванов Якимов, базова организация: ТУ-София, тема: Изследване на методи и 

средства за приложение на "облачни технологии" за измерване и управление в 

електроенергийната система. 

Първоначална обща сума по договор  -  168 000 лв. 

Преведени за І етап – 92 400 лв. 

Оценка за І етап –  Много добър, Коефициент –  0,9 (Протокол 21 на ИС) 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 68 040 лв. 
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Нова цена на договора -160 440 лв. 

Неизразходвани средства – 20 638,92 лв. 

Признати разходи – 71 585,08 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи –176 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ- Е02/12 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 71 585,08 лв. и сума на непризнатите разходи от 176 лв. Тези 

суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за ДМА 

след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 68 040 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 20 638,92 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

8.1.19. ПНЕК по технически науки се запозна с доклад за фактически констатации относно 

одит на извършени разходи по договор ДФНИ Т02/9 от 12.12.2014 г. с ръководител: Доц. 

д-р инж. Димитър Иванов Дяков, базова организация: Технически Университет - София, 

Тема: „Изследване и разработване на нови методи и технологии за измерване на 

геометричните параметри на голямогабаритни детайли и съоръжения―. В разходите по 

финансов отчет за първи етап е включено и собствено финансиране от страна на 

Технически университет – София. 

  

Решение на ИС:  
Възлага на секретаря на комисията да  изпрати писмо до ръководителя на договор 

ДФНИ Т02/9 от 12.12.2014 г., с искане да предостави финансов отчет за първи етап, 

които да включва разходите по пера само на средствата, предоставени от ФНИ за 

изпълнение на дейностите от работната програма, без да се включва собственотото 

финансиране от страна на Технически университет – София. 

 

8.1.20. ПНЕК по технически науки се запозна  с Доклад за фактически констатации след 

извършени договорени процедури за проверка на разходите за изпълнение на договор 

ДФНИ Е 02/3 от 2014 г. на тема: „Изследване механизмите на проводимост и обратимост 

в иновативен дизайн на твърдооксидни горивни клетки―, с ръководител проф.дхн Дария 

Евгениева Владикова, базова организация Институт по електрохимия и енергийни 

системи-БАН. 

Първоначална обща сума по договор  -  224 000 лв. 

Преведени за І етап – 123 200 лв. 

Оценка за І етап –  Много добър, Коефициент –  0,9 

Средства за II етап, съобразени с оценката – 90 720 лв. 

Нова цена на договора -213 920 лв. 

Неизразходвани средства – 134,00 лв. 

Признати разходи – 122 154,05 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 
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Непризнати разходи –911,95лв. 

Констатации на лицензиран одитор: ―…В резултат на извършената проверка и 

направените констатации предлагам, поради липса на съществени и неотстраними 

недостатъци и поради съответствие с условията на договора, финансовият отчет да бъде 

одобрен и приет с размер на допустимите разходи 122 154,05лв.― 

Установена е и техническа гршка във финансовия отчет. 

 

Решение на ИС:  
Предлага на ръководителя на договор ДФНИ Е 02/3 от 2014 г. да коригира 

финансовия отчет, тъй като има допусната техническа грешка. 

 

II. ПНЕК по технически науки разгледа и обсъди следните рецензии по договори от 

конкурс „Българска научна периодика – 2014г―: 

 

8.2.1. Рецензия по отчета на договор ДНП 04/74 от 12.12.2014г. – издаване на научно 

списание „JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY‖ с базова 

организация: ИМЦТЦХ "Акад. А.Балевски"-БАН и главен редактор акад. Стефан Борисов 

Воденичаров. 

Предложение за обща оценка на проекта: отлична. 

Решение на ПНЕК: Приема отчета по договор ДНП  04/74 от 2014г. с отлична оценка. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/74 от 2014 г. с Отлична оценка 

на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне 

на становище. 

 

8.2.2. Рецензия по отчета на договор ДНП 04/39 от 12.12.2014г.  – издаване на научно  

списание „Механика, транспорт, комуникация― с базова организация: Висше транспортно 

училище "Тодор Каблешков" и главен редактор проф. д.т.н. инж. Петър Колев Колев. 

Предложение за обща оценка на проекта: отлична. 

Решение на ПНЕК: Приема отчета по договор ДНП  04/39 от 2014г. с отлична оценка. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/39 от 2014 г. с Отлична оценка 

на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне 

на становище. 

 

8.2.3. Рецензия по отчета на договор ДНП04/75 от 12.12.2014г. – издаване на научно 

списание ‖ ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ/ENGINEERING SCIENCES― с базова организация: 

ИМЦТЦХ "Акад. А.Балевски"-БАН и главен редактор акад. Янко Боянов Арсов. 

Предложение за обща оценка на проекта: отлична. 

Решение на ПНЕК:Приема отчета по договор ДНП  04/75 от 2014г. с отлична оценка. 

 

Решение на ИС:  
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Приема научната част на отчета на договор ДНП04/75 от 2014 г. с Отлична оценка 

на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне 

на становище. 

 

8.2.4. Рецензия по отчета на договор ДНП04/38 от 12.12.2014г. – издаване на научно 

списание ‖ GEOLOGICA BALCANICA― с базова организация: Геологически институт – 

БАН и главен редактор проф. д-р Искра Цветанова Лакова. 

Предложение за обща оценка на проекта: много добър. 

Решение на ПНЕК:Приема отчета по договор ДНП  04/38 от 2014г. с много добра 

оценка. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/38 от 2014 г. с Много добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

8.2.5. Рецензия по отчет на договор ДНП04/85 от 2014г. – издаване на научно  списание 

„AEROSPASE RESEARCH IN BULGARIA― с базова организация: Институт за космически 

изследвания и технологии - БАН и главен редактор проф. д.т.н. Гаро Хугасов Мардиросян. 

Предложение за обща оценка на проекта: отлична. 

Решение на ПНЕК:Приема отчета по договор ДНП  ДНП04/85 от 2014г. с отлична 

оценка. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/85 от 2014 г. с Отлична оценка 

на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне 

на становище. 

 

8.2.6. Рецензия по отчета на договор ДНП04/15 от 2014г. – издаване на научно списание 

Journal "Series of biomechanics"  с базова организация: Институт по механика - БАН и 

главен редактор акад. Ячко Иванов. 

Предложение за обща оценка на проекта: много добра. 

Решение на ПНЕК: Приема отчета по договор ДНП  04/15 от 2014г. с много добра 

оценка. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/15 от 2014 г. с Много добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

8.2.7. Рецензия по отчет на договор ДНП04/73 от 2014г. – издаване на  списание „Военен 

журнал― с базова организация Военна академия "Георги Стойков Раковски"  и главен 

редактор доц. д-р Мирослав Вергилов Димитров. 

Предложение за обща оценка на проекта: много добра. 
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Решение на ПНЕК: Приема отчета по договор ДНП  04/73 от 2014г. с много добра 

оценка. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/73 от 2014 г. с Много добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

8.2.8. Рецензия по отчета на договор  ДНП 04/70 от 12.12.2014 – научно списание Journal 

of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM) , бенетициент Институт по механика – БАН, 

главен редактор чл.кор. Стефан Петров Радев. 

Предложение за оценка: много добър. 

Решение на ПНЕК: Комисията прие отчета по договор ДНП04/70 ОТ 12.12.2014 с оценка 

„много добър―. 

 

Решение на ИС:  
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/70 от 2014 г. с Много добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за 

изготвяне на становище. 

 

 

По т. 9 от дневния ред - Доклад на ПНЕК по Биология и медицински науки. 

Доклад  с вх.№ 94ВВ/33 от 13.07.2016 г., от акад. Васил Големански – председател на 

ПНЕК по Биология и медицински науки, относно доклади на ръководители.   

  

9.1. Обсъждане на научната част и финасов доклад по Договор ДФНИ-Б02-16 на тема: 

Динамика, механизми и последователност на свързване на белтъците, отговорни за 

поправката на ДНК в живи клетки, с ръководител  -доц. Стойно Стойнов, БО:Институт по 

молекулярна биология „Румен Цанев― – БАН. 

Оценка на научната част – добра (коефициент 0,8)  

Първоначална обща сума на договора – 225 000 лв. 

Преведени за първи етап – 123 750 лв.,  

Предвидена сума за ІІ етап – 101 250 лв. При коефициент 0,8 оставащите за втори 

етап средства са 81 000 лв. 

Неизразходвани средства – 5 685,91лв. 

Признати разходи – 118 064,09лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи –0,00 лв. 

  

Решение на ПНЕК:След обсъждане ПНЕК приема Становище 9400/1/07.07.2016  и 

заявление 9400/1/07.07.2016 и предлага да бъде приет с добра оценка и да бъде 

финансиран за втори етап. 

Решение на ИС: 

1. Приема научната част на отчета на договор ДФНИ-Б02-16 от 2014 г. с Добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК. 
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2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Б02/16 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 118 064,09 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 81 000,00 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 685,91 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

9.2. Относно финасов доклад по Договор ДФНИ-Б02-11 на  тема: Синтез и анти-

ентеровирусна активност на нови диарил етери и техните комплекси с циклодекстрини, 

Ръководител: проф. Людмил  Антонов, БО: Институт по Органична химия с Център по 

Фитохимия, БАН. 

Оценка на научната част – добра,коефициент 0,8 (Протокол 21 на ИС)  

Първоначална обща сума на договора –180 000 лв.   

Получени редства за 1 етап: 99 000  лв. 

Предвидена сума за ІІ етап – 81 000 лв. При коефициент 0,8 оставащите за втори 

етап средства са 64 800 лв.  

Неизразходвани средства – 14 174,71 лв. 

Признати разходи – 84 636,59 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 188,70 лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Б02/11 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 84 636,59 лв. и сума на непризнатите разходи от 188,70 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 64 800 лв., от която да 

бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 14 174,71 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

  

9.3. Относно финасов доклад по Договор ДФНИ-Б02-12 на  тема: Оценка на риска и 

съгласието с лекарствена терапия и влиянието им върху разходите за лечение и качеството 

на живот на пациентите с ХОББ, ръководител: проф. Генка Петрова-Ташкова, БО: 

Медицински университет—София. 

Оценка на научната част – отлична,коефициент 1 (Протокол 21 на ИС)  

Първоначална обща сума на договора –198 415 лв.,  

Преведени за първи етап –109 128,11 лв 

Предвидена сума за ІІ етап – 89 286,89 лв. При коефициент 1 оставащите за втори 

етап средства са 89 286,89 лв. 

Неизразходвани средства – 17 666,69 лв. 

Признати разходи – 91 461,42 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 
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Непризнати разходи –0,00 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Б02/12 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 91 461,42 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. Тези 

суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за ДМА 

след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 89 286,89 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 17 666,69 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

9.4. Относно финасов доклад по Договор ДФНИ-Б02-13 на тема: Клетъчен покой: Роля на 

клетъчната компартментализация на извънклетъчно-сигнално регулираните кинази (ERK), 

Софийски университет "Св. Климент Охридски", ръководител: Чл. кор. Проф. Румен 

Панков, БО:Софийски университет "Св. Климент Охридски",  

Оценка на научната част – отлична, коефициент 1 (Протокол 21 на ИС)   

Първоначална обща сума на договора – 215 250 лв.     

Преведени за първи етап – 118 387,50 лв.,  

Предвидена сума за ІІ етап – 96 862,50 лв. При коефициент 1 оставащите за втори 

етап средства са 96 862,50 лв. 

Неизразходвани средства – 7 918,49 лв. 

Признати разходи – 110 469,01лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи –0,00 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Б02/13 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 110 469,01 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 96 862,50 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 7 918,49  лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

9.5. Относно финасов доклад по Договор ДФНИ-Б02-5 на тема: Модулиране на 

метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови 

препарати и статини в In vitro 2D и 3D системи и в In vivo модел в хамстер,  ръководител: 

доц. Румяна Цонева, БО:Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН. 

Оценка на научната част – отлична, коефициент 1 (Протокол 21 на ИС)  

Първоначална обща сума на договора –187 500 лв.   

Получени редства за 1 етап: 103 125 лв. 

Предвидена сума за ІІ етап – 84 375 лв. При коефициент 1 оставащите за втори етап 

средства са 84 375 лв. 
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Неизразходвани средства – 563,90 лв. 

Признати разходи – 102 561,10лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи –0,00 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Б02/5 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 102 561,10 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 84 375 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 563,90 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

9.6. Относно финасов доклад по Договор ДФНИ-Т02-11 на тема: Приложимост на 

биоелектричната активност на сърцето за персонална верификация/идентификаци, 

ръководител:   доц. Ирена Жекова, БО: Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство – БАН. 

Оценка на научната част – отлична, коефициент 1 (Протокол 21 на ИС)  

Първоначална обща сума на договора –113 775 лв. 

Получени редства за 1 етап: 62 576,25 лв. 

Предвидена сума за ІІ етап – 51 198,75 лв. При коефициент 1 оставащите за втори 

етап средства са 51 198,75 лв. 

Неизразходвани средства – 6 384,11 лв. 

Признати разходи – 56 192,14лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи –0,00 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/11 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от  56 192,14 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 51 198,75 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 6 384,11 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

9.7. Относно финасов доклад по Договор ДФНИ-Б02-20 на  тема: Въвеждане в България на 

нанотехнологична мембрана (получена в колайдер от ускорени протони) за сепариране на 

полипептиди от човешката плазма при заболявания у човека‖,  Ръководител:  доц. 

Александър Александров, БО:Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - 

БАН. 

Оценка на научната част – отлична, коефициент 1 (Протокол 21 на ИС)  
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Първоначална обща сума на договора –187 125 лв.  

Получени редства за 1 етап: 102 918,75лв 

Предвидена сума за ІІ етап – 84 206,25 лв. При коефициент 1 оставащите за втори 

етап средства са 84 206,25 лв. 

Неизразходвани средства – 24,92 лв. 

Признати разходи – 102 893,83лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи –0,00 лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Б02/20 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 102 893,83 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 84 206,25 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 24,92 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

9.8. Относно финасов доклад по Договор ДФНИ-Б02-23 на тема: Нов подход за оценка на 

протективната роля на антиоксиданти, получени от фотосинтезиращи растения, върху 

клетъчните мембрани и микродомени. Приложение на три-измерни клетъчни култури като 

адекватен модел на животински тъкани, Ръководител: проф. Диана Петкова, БО: Институт 

по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН. 

Оценка на научната част – отлична, коефициент 1 (Протокол 21 на ИС) 

Първоначална обща сума на договора – 172 500 лв.   

Получени редства за 1 етап: 94 875  лв. 

Предвидена сума за ІІ етап – 77 625 лв. При коефициент 1 оставащите за втори етап 

средства са 77 625 лв. 

Неизразходвани средства – 1 998,32 лв. 

Признати разходи – 92 876,68 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи –0,00 лв. 

  

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Б02/23 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 92 876,68 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. Тези 

суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за ДМА 

след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 77 625,00 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 1 998,32 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап.  
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9.9. Обсъждане на възражение с вх. № 100121/10/28.06.2016 срещу финансово становище 

по договор: ДФНИ-Б0-15 на тема: Изследване влиянието на различни морфогенни 

вещества върху синтеза на колаген, минерализацията и експресията на туморни маркери 

при зъбни соматични мезенхимни стволови клетки in vitro , ръководител:  доц. Мария 

Драгнева, БО: Медицински университет--София 

Оценка на научната част – отлична, коефициент 1 (Протокол 21 на ИС)  

Първоначална обща сума на договора –225 000 лв.,  

Преведени за първи етап – 123 750 лв.,  

Предвидена сума за ІІ етап – 101 250 лв. При коефициент 1 оставащите за втори 

етап средства са 101 250 лв. 

Неизразходвани средства – 9 402,44 лв. 

Признати разходи – 114 347,56 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи –0,00 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Б02/15 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Б02/15 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 114 347,56 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 101 250,00 лв. от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата 

на неизразходваните средства от 9 402,44 лв. да бъде прехвърлена към втория 

 

9.10. Обсъждане на научната част и на възражение с вх. №100121/9/24.06.2016 по 

финансово становище на договор: ДФНИ-Б0-10 на тема: Не-фармакологични интервенции 

за редуциране на риска от захарен диабет при хора със затлъстяване (НИРДИАБО), 

ръководител: проф. Надка Бояджиева, БО: Медицински университет—София. 

Оценка на научната част – добра (коефициент 0,8)  

Първоначална обща сума на договора –141 000 лв. 

Преведени за първи етап – 77 550 лв.,  

Предвидена сума за ІІ етап – 63 450 лв. При коефициент 0,8 оставащите за втори 

етап средства са 50 760 лв. 

Неизразходвани средства – 15 335,78 лв. 

Признати разходи – 60 914,22 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи –1300 лв. 

 

Решение на ПНЕК: След обсъждане ПНЕК приема Становище 26/95/11.7.2016 и 

възражение 100121/9/24.06.2016 и предлага отчета да бъде приет с добра оценка и да бъде 

финансиран за втори етап. 

Решение на ИС: 

1. Приема научната част на отчета на договор ДФНИ-Б02-10 от 2014 г. с Добра 

оценка на основание на решението на ПНЕК. 
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2. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Б02/10 от 2014 г. 

3. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Б02/10 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 60 914,22 лв. и сума на непризнатите разходи от 1 300 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

4. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 50 760,00 лв., от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на 

неизразходваните средства от 15 335,78 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

9.11. Обсъждане на възражение с вх. №94ИИ/8/29.06.2016  по договор: ДФНИ-Б0-3 на 

тема: Наследствени малкомозъчни атаксии - молекулна епидемиология в българската 

популация и търсене на нови форми, ръководител: Проф. Ивайло Търнев, БО: Медицински 

университет—София. 

Оценка на научната част – отлична, коефициент 1 (Протокол 21 на ИС)  

Първоначална обща сума на договора – 225 000 лв.,  

Преведени за първи етап – 123 750лв.,  

Предвидена сума за ІІ етап – 101 250 лв. При коефициент 1 оставащите за втори 

етап средства са 101 250 лв. 

Неизразходвани средства – 30 236,23 лв. 

Признати разходи – 93 513,77лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Б02/3 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Б02/3 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 93 513,77 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 101 250,00 лв. от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата 

на неизразходваните средства от 30 236,23 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

9.12. Обсъждане на възражение с вх. №94ВВ/24/29.06.2016  по договор: ДФНИ-Б0-6 на 

тема: Генетично изследване на ендофенотипи при биполярно афективно разстройство, 

ръководител:   проф. Вихра Миланова БО:Медицински университет—София. 

Оценка на научната част – много добра, коефициент 0,9 (Протокол 21 на ИС)  

Първоначална обща сума на договора – 225 000 лв.   

Преведени за първи етап – 123 750 лв.,  

Предвидена сума за ІІ етап – 101 250 лв. При коефициент 0,9 оставащите за втори 

етап средства са 91 125 лв. 

Неизразходвани средства – 21 260,88 лв. 
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Признати разходи – 102 489,12 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Б02/6 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Б02/6 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 102 489.12 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 91 125,00 лв. от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на 

неизразходваните средства от 21 260,88 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. 

 

9.13. Обсъждане на възражение с вх. №94ИИ/8/29.06.2016  по договор: ДФНИ-Б0-25 на 

тема: Клинично изследване на износването на нови циркониеви дентални керамики чрез 

лазерно-оптични техники‖ , ръководител: доц. д-р Илия Русев, БО: Институт по Механика, 

БАН. 

Оценка на научната част – отлична, коефициент 1 (Протокол 21 на ИС) 

Първоначална обща сума на договора – 140 966 лв.,  

Преведени за първи етап – 77 531,30 лв.,  

Предвидена сума за ІІ етап – 63 434,70 лв. При коефициент 1 оставащите за втори 

етап средства са 63 434,70 лв. 

Неизразходвани средства –635,91 лв. 

Признати разходи – 76 895,39 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема възражението на ръководителя на договор ДФНИ Б02/25 от 2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Б02/25 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 76 895,39 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите 

за ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 63 434,70 лв. от която 

да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на 

неизразходваните средства от 635,91 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

 

 

9.14. Относно финасов доклад по Договор ДФНИ-Т02-25 на тема: Молекулен дизайн на 

специфични субстрати и инхибитори за фибробласт активиращ протеини α- маркерен 

ензим за малигнени заболявания, ръководител: доц. Ивайло Иванов, БО: Медицински 

университет—София. 

Оценка на научната част – много добра, коефициент 0,9 (Протокол 21 на ИС)    
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Първоначална обща сума на договора – 210 000 лв.   

Получени редства за 1 етап: 115 500 лв. 

Предвидена сума за ІІ етап – 94 500 лв. При коефициент 0,9 оставащите за втори 

етап средства са 85 050 лв. 

Неизразходвани средства – 5 075,42 лв. 

Признати разходи – 110 424,58 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Т02/25 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 110 424,58 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 85 050,00 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 5 075,42 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 

 

9.15. Относно финасов доклад по Договор ДФНИ-Б02-17 на тема: Комплексно проучване 

на факторите на вирулентност и резистентност на Helicobacter pylori и епидемиология на 

инфекцията, ръководител:  Проф. Людмила Георгиева, БО: Медицински университет—

София. 

Оценка на научната част – отлична, коефициент 1 (Протокол 21 на ИС) 

Първоначална обща сума на договора –211 504 лв.,  

Преведени за първи етап – 116 327,20 лв.,  

Предвидена сума за ІІ етап – 95 176,80 лв. При коефициент 1 оставащите за втори 

етап средства са 95 176,80 лв. 

Неизразходвани средства – 129,58 лв. 

Признати разходи – 116 197,62 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите 

разходи) 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ-Б02/17 от 2014 г. със сума на 

признатите разходи от 116 197,62 лв. и сума на непризнатите разходи от 0,00лв. 

Тези суми могат да бъдат коригирани по отношение на отчитането на разходите за 

ДМА след вземане на решението по т. 1 от Дневния ред.  

2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 95 176,80 лв., от 

която да бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. 

3.  Сумата на неизразходваните средства от 129,58 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. 
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По т. 10 от дневния ред -  Информиране от Управителя за изпълнение решенията от 

предишни заседания на ИС. 

Проф. Калоянова – временен управител на ФНИ, представи на членовете на ИС доклад 

относно извършената работа за период 05.07 до 13.07.2016 г.  

 

Решение на ИС:  
Приема доклада за сведение. 

 

 

По т. 11 от дневния ред -  Разни.  

11.1. Доклад във връзка с проекти двустранно сътрудничество. 

Г-жа Карова представи доклад за проведена кореспонденция между Министерството на 

образованието и наука на Република България и Министерство на образованието, науката, 

изследванията и спорта на Република Словакия за класирани 16 проектни предложения по 

двустранно научно- техническо сътрудничество, кандидатствали и оценявани през 2013 г. 

Две от проектните предложения отпадат от класирането, тъй като ръководителите вече не 

работят в базовите организации.  

С Протокол 13/26.02.2016 г. ИС одобрява списъка на класираните проекти за периода 

2016-2017 по конкурсна сесия 2013 г. за двустранно научно-техническо сътрудничество 

между България и Словакия, които да бъдат финансирани и предлага на двустранната 

комисия да го одобри. Едно проектно предложение (SL01/24 с ръководител доц. Н. 

Василев) отпада поради отказ от страна на ръководителя на проекта от Словашка страна. 

За финансиране се предлагат 13 проекта. С постъпилият официален доклад с вх. №0409/77 

от 08.07.2016 г. от mr. Marek Hajduk, Директор на Словашката агенция за развитие и 

изследвания, в който въз основа на резултатите от проверката на партньорските оценки 

двете страни са се споразумели за 13 проекта,  които  да бъдат финансирани съвместно за 

периода от максимално две години, като срещите за мобилност от страна на учените и за 

двете страни трябва да бъдат завършени до 31 декември 2017 г. най-късно. 

 

Решение на ИС: 

1. Утвърждава окончателно класиране на 13 бр. проекти по двустранно научно-

техническо сътрудничество между България и Словакия, на основание 

Споразумението между правителството на Словашката република и правителството 

на Република България за научно и технологично сътрудничество, подписан на 1 

декември 2005 г. в София и протокол от съвместна комисия. 

2. Възлага на управителя да финансира 13 бр. проектни предложения, Приложение 

1 към настоящия протокол, на обща стойност 131 680 лв. за период 2016 -2017 г. и 

да изплати по договорите сумите, предвидени за 2016 г. 

 

11.2. Доклад с вх. №94КК/20 от 04.07.2016 г. от проф. Калинка Калоянова, относно 

освобождаване от председател на ПНЕК по математика и информатика поради заемане на 

длъжност – временен управител на ФНИ. 

 

Решение на ИС:  
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Приема проф. Калинка Калоянова да бъде освободена като председател на ПНЕК 

по математика и информатика поради заемане на длъжност – временен управител 

на ФНИ. Възлага на зам. председателя на комисията – проф. Виржиния Кирякова да 

изпълнява функциите на председател на ПНЕК по математика и информатика до 

приключване мандата на комисията. 

 

11.3. Обсъждане на сроковете за подаване на заявления за оценител и за член на ПНЕК и 

ВНЕК. 

 

Решение на ИС:  
Удължава срока за подаване на заявления за оценител, за член на ПНЕК или ВНЕК 

както следва: 

- за оценител и за член на ПНЕК до 10.09.2016 г.; 

- за член на ВНЕК до 10.08.2016 г. 

 

След обсъждане на дата за следващото заседание на ИС, 29.07.2016 г. (петък) от 10 часа, 

заседанието бе закрито. 

 

 

Секретар:..............................    Председател: .................................. 

 

(д-р Боряна Хаджиева)       (проф. Георги Вайсилов ) 

 

 

Членове на Изпълнителния съвет към Фонд „Научни изследвания―: 

 

1. Проф. Стоил Тодоров: .......................................... 

 

2. Доц. Анелия Янчева: ...................................... 

 

3. Проф. д-р Диана Копева:.......................................... 

 

4. Проф. д-р Георги Момеков:.......................................... 

 

5. Златина Карова:........................................................ 


