ПРОТОКОЛ
№ 26/29.07.2016
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет
Днес, 29.07.2016 г., се проведе заседание на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни
изследвания”.
На заседанието на ИС
Присъстващи:
Членове на ИС
1. чл. кор. проф. дфн Костадин Ганев
2. проф. дхн Георги Вайсилов
3. проф. д-р Диана Копева
4. проф. дтн инж. Иво Илиев
5. проф. д-р Стоил Тодоров
6. проф. д-р Георги Момеков
7. доц. д-р Анелия Янчева
8. г-жа Златина Михайлова-Карова
проф. Калинка Калоянова, управител
г-н Димитър Андреев
Отсъстващи:
проф. дтн Димитър Христозов
Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на
Изпълнителния съвет, е 5 (пет) души при 8 (осем) души с право на глас присъстващи.
Заседанието е законосъобразно.
Проф. Вайсилов представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на
заседанието:
1. Доклад на ПНЕК по Селскостопански науки.
2. Доклад на ПНЕК по Технически науки.
3. Доклад на ПНЕК по Двустранно сътрудничество.
4. Доклад на ПНЕК по Математика и информатика.
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5. Информация за работните групи по Насоките по двустранно сътрудничество и научна
периодика
6. Обсъждане на промяна в ГОП за 2016 г.
7. Обсъждане участие на ФНИ в Програмата "Черно море Хоризонт".
8. Обсъждане на писмо от ректора на СУ във връзка с проекти от 2008-2012 г.
9. Информиране от Управителя за изпълнение решенията от предишни заседания на ИС.
10. Разни.
По т. 1 от дневния ред - Доклад на ПНЕК по Селскостопански науки.
1.1.Доклад с вх.№ 94ГГ/27 от 21.07.2016 г., от проф. д-р Георги Георгиев - председател на
постоянната Научно-експертна комисия по Селскостопански науки, относно одитни
доклади по договори от 2014 г.
1.1. Обсъждане и оценяване финансовата част на отчета за I етап от изпълнението на
договор ДФНИ Б02/18 от 2014 г. на тема: „Моделни видове от родовете Verbascum
(Scrophulariaceae), Centaurea (Asteraceae) и Glaucium (Papaveraceae) - изследване на
генетичното разнообразие на Българските популации, метаболомика и физиологично
състояние на диви, in vitro размножени и ex vitro адаптирани растения“, ръководител: доц.
д-р Марина Станилова, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН
(участващ партньор - Институт по физиология на растенията и генетика – БАН).
Първоначална обща сума – 147 000 лв.
Преведени за І етап – 80 850 лв.,
Първоначално планувани за ІІ етап – 66 150 лв.
Оценка за І етап – Отлична, Коефициент 1,0.
Неизразходвани средства – 301,96 лв.
Признати разходи – 80 356,04 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите
разходи)
Непризнати разходи – 192 лв.
Постъпило възражение от ръководителя на договора с Вх. № 0904/23 от 14.07.2016 г.
Решение на ПНЕК:
ПНЕК предлага възражението на ръководителя на договор ДФНИ Б02/18 от 2014 г. по
финансовата част да бъде пренасочено към одитора на Фонд „Научни изследвания“ –
Илонка Найденова.
Неизразходваните средства в размер на 301,96 лв. да се прехвърлят към следващия етап на
договора.Предлага изготвяне на Анекс към договора и финансиране на II етап.
Нова цена на договора – 147 000 лв. (колкото първоначалната)
Средства за II етап, според оценката – 66 150 лв.
Решение на ИС:
1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Б02/18 от 2014 г. със сума на
признатите разходи от 80 356,04 лв. и сума на непризнатите разходи от 192 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 на Протокол
25/15.07.2016 г.
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2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 66 150 лв., от която да
бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.
3. Сумата на неизразходваните средства от 301,96 лв. да бъде прехвърлена към
втория етап.
1.2. Обсъждане и оценяване финансовата част на отчета за I етап от изпълнението на
договор ДФНИ Б02/2 от 2014 г. на тема: „Светодиодно осветление за по-добро здраве и
качество на живот“, ръководител: доц. д-р Петко Машков, Русенски университет „Ангел
Кънчев“.
Първоначална обща сума – 60 000 лв.
Преведени за І етап – 33 000 лв.,
Първоначално планувани за ІІ етап – 27 000 лв.
Оценка за І етап – Отлична, Коефициент 1,0.
Неизразходвани средства – 4844,98 лв.
Признати разходи – 28 155,02 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите
разходи)
Непризнати разходи – 0,00 лв.
Получено становище от външен одитор с Вх. № 94ТТ/15 от 05.07.2016 г
Решение на ПНЕК:
ПНЕК единодушно приема научната и финансовата части на отчета за I етап от
изпълнението на договор ДФНИ Б02/2 от 12.12.2014 г. с Отлична оценка (К=1).
Неизразходваните средства в размер на 4844,98 лв. да се прехвърлят към следващия етап
на договора.
Предлага изготвяне на Анекс към договора и финансиране на II етап.
Нова цена на договора – 60 000 лв. (колкото първоначалната)
Средства за II етап, според оценката – 27 000 лв.
Решение на ИС:
1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Б02/2 от 2014 г. със сума на
признатите разходи от 28 155,02 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 на Протокол
25/15.07.2016 г.
2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 27 000 лв., от която да
бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.
3. Сумата на неизразходваните средства от 4844,98 лв. да бъде прехвърлена към
втория етап.
1.3.Обсъждане и оценяване финансовата част на отчета за I етап от изпълнението на
договор ДФНИ Б02/4 от 2014 г. на тема: „Екологосъобразни методи и средства за контрол
на вирусни и бактерийни болести по зеленчукови култури от сем. Solanaceae за
производство на качествена продукция“, ръководител: проф. д-р Стойка Машева,
Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив (участващи партньори - Институт
по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, Институт по
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физиология на растенията и генетика – БАН и НИС при Софийски университет „Св.
Климент Охридски“).
Първоначална обща сума – 210 000 лв.
Преведени за І етап – 115 500 лв.,
Първоначално планувани за ІІ етап – 94 500 лв.
Оценка за І етап – Отлична, Коефициент 1,0.
Неизразходвани средства – 1565,57 лв.
Признати разходи – 113 934,43 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите
разходи)
Непризнати разходи – 0,00 лв.
Получено становище от външен одитор с Вх. № 94ВВ/30 от 11.07.2016 г.
Решение на ПНЕК:
ПНЕК единодушно приема научната и финансовата част на отчета за І етап от
изпълнението на договор ДФНИ Б02/4 от 2014 г. с Отлична оценка (К=1)
Неизразходваните средства в размер на 1565,57 лв. да се прехвърлят към следващия етап
на договора.
Предлага изготвяне на Анекс към договора и финансиране на II етап.
Нова цена на договора – 210 000 лв. (колкото първоначалната)
Средства за II етап, според оценката – 94 500 лв.
Решение на ИС:
1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Б02/4 от 2014 г. със сума на
признатите разходи от 113 934,43 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 на Протокол
25/15.07.2016 г.
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 1565,57 лв. да бъде прехвърлена към
втория етап.
1.4.Обсъждане и оценяване финансовата част на отчета за I етап от изпълнението на договор
ДФНИ Б02/8 от 2014 г. на тема: „Биогенни летливи органични съединения, глобални
климатични промени и възможност на растенията за адаптация към променящата сe
околна среда“, ръководител: проф. д-р Виолета Великова, Институт по физиология на
растенията и генетика – БАН (участващи партньори - Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ и Лесотехнически университет – София).
Първоначална обща сума – 135 000 лв.
Преведени за І етап – 74 250 лв.,
Първоначално планувани за ІІ етап – 60 750 лв.
Оценка за І етап – Отлична, Коефициент 1,0.
Неизразходвани средства – 6128,59 лв.
Признати разходи – 68 040,81 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите
разходи)
Непризнати разходи – 80,60 лв.
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Получено становище от външен одитор с Вх. № 94ММ/8 от 23.06.2016 г.
Решение на ПНЕК:
ПНЕК единодушно приема научната и финансовата част на отчета за І етап от
изпълнението на договор ДФНИ Б02/8 от 2014 г. с Отлична оценка (К=1).
Неизразходваните средства в размер на 6128,59 лв. да се прехвърлят към следващия етап
на договора.
Предлага изготвяне на Анекс към договора и финансиране на II етап.
Нова цена на договора – 135 000 лв. (колкото първоначалната)
Средства за II етап, според оценката – 60 750 лв.
Решение на ИС:
1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Б02/8 от 2014 г. със сума на
признатите разходи от 68 040,81 лв. и сума на непризнатите разходи от 80,60 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 на Протокол
25/15.07.2016 г.
2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 60 750 лв., от която да
бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.
3. Сумата на неизразходваните средства от 6128,59 лв. да бъде прехвърлена към
втория етап.
1.5. Обсъждане и оценяване финансовата част на отчета за I етап от изпълнението на
договор ДФНИ Е02/7 от 2014 г. на тема: „Статистическо моделиране на риска за околната
среда и човека от замърсяване на почви с тежки метали“, ръководител: проф. д-р Стефан
Цаковски, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (участващ партньор - Институт
по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“).
Първоначална обща сума – 184 000 лв.
Преведени за І етап – 101 200 лв.,
Първоначално планувани за ІІ етап – 82 800 лв.
Оценка за І етап – Много добра, Коефициент 0,9.
Неизразходвани средства – 13 303,99 лв.
Признати разходи – 87 896,01 лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите
разходи)
Непризнати разходи – 0,00 лв.
Получено становище от външен одитор с Вх. № 94ФФ/19 от 12.07.2016 г.
Решение на ПНЕК:
ПНЕК единодушно приема научната и финансовата част на отчета за I етап от
изпълнението на договор ДФНИ Е02/7 от 2014 г. с Много добра оценка (К=0,9).
Неизразходваните средства в размер на 13 303,99 лв. да се прехвърлят към следващия етап
на договора.
Предлага изготвяне на Анекс към договора и финансиране на II етап.
Нова цена на договора – 175 720 лв.
Средства за II етап, според оценката – 74 520 лв.
Решение на ИС:
Изпълнителен съвет
Протокол № 26/29.07.2016

5

1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Е02/7 от 2014 г. със сума на
признатите разходи от 87 896,01 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 на Протокол
25/15.07.2016 г.
2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 74 520 лв., от която да
бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи.
3. Сумата на неизразходваните средства от 13 303,99 лв. да бъде прехвърлена към
втория етап.
1.6. Обсъждане и оценяване финансовата част на отчета за I етап от изпълнението на
договор ДФНИ Е02/14 от 2014 г. на тема: „Седиментни биоелектрохимични системи самозахранващи се устройства за биоремедиация и екологичен мониторинг“, ръководител:
проф. д-р Марио Митов, Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград
Получено становище от външен одитор с Вх. № 94ВВ/36 от 15.07.2016 г., съгласно което:
Отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по проекта са
действително извършени, точни и допустими. Допустимостта на разходите в случая се
определя като правилно и коректно изразходване на безвъзмездната помощ в съответствие
със срока, условията и изискванията, заложени в договора за получаване на безвъзмездна
финансова помощ и изискванията поставени в нормативната уредба и вътрешните правила
на Фонд „Научни изследвания“ в сила към датата на сключване на договорите.
Извършените допустими разходи по проекта за първия етап са в размер на 120 508,88 лв.
Решение на ИС:
Да бъде поискана допълнителна информация от ръководителя на проекта във
връзка с определяне на сумата на неизразходваните средства.
1.2. Предложения по обсъдени научни отчети от конкурс „Българска научна
периодика
2014 г.“
1.2.1. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/71 от
2014 г. за издаване на: сп. „Екологично инженерство и опазване на околната среда“,
ръководител: доц. д-р Иван Симеонов, Национално дружество „Екологично инженерство и
опазване на околната среда“.
Първоначална обща сума – 5000 лв.
Преведени – 5000 лв.
По научната част:Поставената в договора задача е изпълнена изцяло. В резултат от
изпълнението на договора Национално дружество „Екологично инженерство и опазване на
околната среда“ е издало 4 книжки от списанието: книжка 3-4 за 2014 г. (година 13) и
книжки 1,2 и 3 за 2015 г. (година 14).В четирите книжки е изказана благодарност за
финансовата подкрепа, получена от Фонд „Научни изследвания“.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/71 от 2014 г. с Отлична оценка.
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- Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/71 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.2. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП 04/6
от 2014 г. за издаване на: сп. „Propagation of ornamental plants“, ръководител: Нина
Иванова (главен редактор - проф. Иван Илиев), „Салвия прес“ ООД.
Първоначална обща сума – 6000 лв.
Преведени – 6000 лв.
По научната част: Поставената в договора задача е изпълнена изцяло и в съответствие с
изискванията на Фонд „Научни изследвания“. В резултат на изпълнението на договора
дружество „Салвия прес“ ООД е издало книжки от списанието (от № 1 до № 4), което е
регламентирания брой за 2015 г. И в четирите книжки е изказана благодарност на Фонд
„Научни изследвания“.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/6 от 2014 г. с Отлична оценка.
- Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/6 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.3. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/23
от 2014 г. за издаване на: сп. „Bulgarian journal of veterinary medicine“, ръководител: проф.
двмн Михни Стоянов (главен редактор - проф. дн Любомир Лашев),
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора.
Първоначална обща сума – 5000 лв.
Преведени – 5000 лв.
По научната част:Поставената задача в договора е изпълнена изцяло и в срок. В резултат
от изпълнението на договора, съгласно заложения план и работната програма на проекта,
през 2015 г. са отпечатани 4 книжки от списанието „Bulgarian journal of veterinary
medicine“ (Volume 18, Numbers 1-4) с по 10 статии с автори от България, Иран, Египет,
Нигерия, Аржентина, Йордания, Русия, Сирия, Словакия, Полша, Индия и Индонезия. Към
отчета са приложени по един екземпляр от четирите книжки на списанието за 2015 г., като
във всички тях е изказана благодарност за финансовата подкрепа, получена от Фонд
„Научни изследвания“.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/23 от 2014 г. с Отлична оценка.
- Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
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Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/23 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.4. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/21 от 2014 г. за издаване на: сп. „Genetics and Plant Physiology“, ръководител: проф. д-р
Снежанка Дончева (главен редактор - проф. д-р Евгени Ананиев), Институт по физиология
на растенията и генетика - БАН.
Първоначална обща сума – 5500 лв.
Преведени – 5500 лв.
По научната част: Поставената в договора задача е изпълнена изцяло. Изпълнителят е
представил отпечатаните на хартиен носител по 1 екземпляр от всички книжки на
списание „Genetics and Plant Physiology” за периода 2015 г. Списанието е изготвено
професионално, отпечатано на луксозна хартия, като във всеки брой е изказана
благодарност към Фонд „Научни изследвания“ за финансовата подкрепа.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/21 от 2014 г. с Отлична оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/21 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.5. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/40 от 2014 г. за издаване на: сп. „Почвознание, агрохимия и екология“, ръководител:
проф. д-р Димитър Николов (главен редактор - проф. дсн Божидар Георгиев), Институт по
аграрна икономика – ССА.
Първоначална обща сума – 5000 лв.
Преведени – 5000 лв.
По научната част: Поставената в договора задача е изпълнена напълно. В резултат от
изпълнението на договора, Института по аграрна икономика е издал 4 книжки от
списанието за 2015 г. (година vol. XLIX), като в тях са публикувани само статии на
български език, придружени с резюме на английски език. Броят на статиите варира от 8 до
10. Всяка от книжките е издадена в тираж от 250 броя.
В четирите книжки е изказана благодарност за финансовата подкрепа, получена от Фонд
„Научни изследвания“.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/40 от 2014 г. с Отлична оценка
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:

Изпълнителен съвет
Протокол № 26/29.07.2016

8

Приема научната част на отчета на договор ДНП04/40 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.6. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/54 от 2014 г. за издаване на: сп. „Bulgarian journal of agricultural science“, ръководител:
доц. д-р Димитър Николов, Институт по аграрна икономика – ССА.
Първоначална обща сума – 5000 лв.
Преведени – 5000 лв.
По научната част:Отчетът по договор ДНП 04/54 от 12.12.2014 г. е представен в срок.
Представената отчетна документация е придружена с опис на приложените документи. В
приложената към договора план-сметка за разходите по издаването е отбелязано, че
средствата в размер на 5000 лв. се предоставят за издаването на 5 броя на списанието, но
се отчита издаването на 6 броя. Вероятно предоставените средства са позволили
издаването и на последния (шести) брой на списанието за 2015 г. Към отчета са приложени
по един екземпляр от шестте книжки на списанието. Повечето от публикуваните в
книжките статии са от чуждестранни учени. В нито една от книжките не е отразено, че
издаването на списанието през 2015 г. е спонсорирано от Фонд „Научни изследвания“ към
Министерството на образованието и науката.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/54 от 2014 г. с Добра оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/54 от 2014 г. с Добра оценка на
основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне на
становище.
1.2.7. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/41 от 2014 г. за издаване на: сп. „Растиевъдни науки“, ръководител: проф. д-р Димитър
Николов (главен редактор – проф. д-р Иван Киряков), Институт по аграрна икономика –
ССА.
Първоначална обща сума – 6000 лв.
Преведени – 6000 лв.
По научната част: Поставената в договора задача е изпълнена изцяло и в съответствие с
зискванията на Фонд „Научни изследвания“. В резултат от изпълнението на договора,
Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия е издал 6 книжки (от № 1
до № 6), което е регламентираният има брой за 2015 г. И в шестте книжки е отбелязано, че
издаването им е извършено с финансова помощ на ФНИ.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/41 от 2014 г. с Отлична оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:

Изпълнителен съвет
Протокол № 26/29.07.2016

9

Приема научната част на отчета на договор ДНП04/41 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.8. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/47 от 2014 г. за издаване на: сп. „Животновъдни науки“, ръководител: проф. д-р
Димитър Николов (главен редактор - проф. дсн Видьо Видев), Институт по аграрна
икономика - ССА.
Първоначална обща сума – 5500 лв.
Преведени – 5500 лв.
По научната част:Поставената в договора задача е изпълнена изцяло и в срок. В резултат
от изпълнението на договора, съгласно заложения план през 2015 г. са отпечатани 6
книжки от списанието „Животновъдни науки“ (Volume LII, Numbers 1-6), в тираж с
включен книгообмен за ЦСБ – 200 бр. Към отчета са приложени по един екземпляр от
шестте книжки на списанието за 2015 г., като във всяка книжка е изказана благодарност за
финансовата подкрепа получена от Фонд „Научни изследвания“.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/47 от 2014 г. с Отлична оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/47 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.9. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/63 от 2014 г. за издаване на: сп. „Forestry ideas“ („Лесовъдска мисъл“), ръководител:
доц. д-р Милко Милев, Лесотехнически университет – София.
Първоначална обща сума – 5500 лв.
Преведени – 5500 лв.
По научната част:Поставената в договора задача е изпълнена изцяло и в срок след
решение на ИС на ФНИ за удължаване от два месеца. В изпълнение на договора за
отчетния период са издадени три отделни луксозни книжки (№ 2 от 2014 г. – 12 статии, №
1 от 2015 г. – 13 статии и № 2 от 2015 г. – доклади от конференция, проведена през май
2015 г.). В списанието, освен български автори публикуват и учени от различни страни.
Списанието се отпечатва във фирма „Интел Ентранс“ – гр. София. Изпълнение са всички
задължения в системата на книгообмен в страната. Списанието има действащ сайт с
актуална информация. Статиите се предлагат и on-line. Тиражът на списанието е 90 бр.
Решение:ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/63 от 2014 г. с Отлична оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:

Изпълнителен съвет
Протокол № 26/29.07.2016

10

Приема научната част на отчета на договор ДНП04/63 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.10. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/69 от 2014 г. за издаване на: сп. „Silva Balkanica“, ръководител: проф. д-р Христо Цаков
(главен редактор - проф. дсн Георги Цветков Георгиев), Институт за гората – БАН.
Първоначална обща сума – 5500 лв.
Преведени – 5500 лв.
По научната част:Отчетът по договора е представен в срок. Съгласно договора,
Изпълнителят се задължава да издаде на хартиен носител списание „Silva Balkanica”. В
приложената към договора План-сметка за разходите по издаването е отбелязано, че
средствата в размер на 5500 лв. се предоставят за издаване на списанието, но не е посочено
за колко книжки и в какъв тираж. За разлика от повечето отчети по договори от конкурси
„Българска научна периодика“, в документацията на настоящия отчет е включен и
текстови отчет, в който е представена информация за издадените две книжки на
списанието. В отчета е отразено, че постепенно нараства броят и качеството на
постъпващите ръкописи от български и чуждестранни автори. Същевременно са
привлечени и изявени чуждестранни рецензенти. През 2014 и 2015 г. са постъпили над 80
статии, като в приложените към отчета две книжки са публикувани само 22 статии,
съответно 12 статии в бр. 2 от 2014 г. с обем от 108 стр. и 10 статии в бр. 1 от 2015 г. с
обем от 121 страници. Публикациите са от български, чуждестранни или смесени авторски
колективи. Авторите на получените чуждестранни статии са от Чешка република, Сърбия,
Словакия, Иран, Гърция, Турция, Македония, Хърватия, Австралия, Италия, Испания и др.
И в двете приложени към отчета книжки е отразено, че издаването им е спонсорирано от
Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/69 от 2014 г. с Много добра оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/69 от 2014 г. с Много добра
оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за
изготвяне на становище.
1.2.11. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/52 от 2014 г. за издаване на: сп. „Phytologia Balcanica“, ръководител: доц. д-р Анна
Ганева (главен редактор - проф. дбн Димитър Иванов), Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания – БАН.
Първоначална обща сума – 6000 лв.
Преведени – 6000 лв.
По научната част:През отчетния период е издаден том 21 ( 21(1)-Април 2015; 21(2)Август 2015 ; 21(3) - Декември 2015 с 3 книжки. В тях са включени общо 26 статии с общ
обем 406 страници. 7 статии са от български колектив, 16 са изцяло или с участието на
чуждестранни учени. Публикувани са общо 630 хорологични съобщения за различни
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страни от Балканите в рубриката Нови флористични данни за Балканите. При издаването
на том 21 е използвана помощта на 23 рецензенти - 12 от България и 11 от други страни Австрия, Дания, Египет, Нова Зеландия, Полша,Чехия, Швеция. Публикувани са и 2
представяния на научни форуми. Списанието се разпраща на 115 библиотеки в страната и
света. Реферира се в: BIOSIS Previews, Biological Abstracts Thomson Reuters, EBSCO,
Google Scholar. В отчета е изразена благодарност на ФНИ за финансовата подкрепа за
издаването на том 21.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/52 от 2014 г. с Отлична оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/52 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.12. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/53 от 2014 г. за издаване на: сп. „Икономика и управление на селското стопанство“,
ръководител: проф. д-р Димитър Николов, Институт по аграрна икономика – ССА.
Първоначална обща сума – 5500 лв.
Преведени – 5500 лв.
По научната част:Поставената в договора задача е изпълнена изцяло и в срок. В резултат
от Изпълнението на договора, съгласно заложения план през 2015 г. са отпечатани 4
книжки от списанието „Икономика и управление на селското стопанство“ в тираж с
включен книгообмен за ЦСБ – 300 бр. Към отчета са приложени по един екземпляр от
четирите книжки на списанието за 2015 г., като във всяка книжка е изказана благодарност
за финансовата подкрепа, получена от Фонд „Научни изследвания“.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на
договорДНП 04/53 от 2014 г. с Отлична оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/53 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.13. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/55 от 2014 г. за издаване на: сп. „Наука за гората“, ръководител: проф. д-р Христо
Цаков (главен редактор - проф. дсн Иван Маринов), Институт за гората – БАН.
Първоначална обща сума – 5500 лв.
Преведени – 5500 лв.
По научната част:Поставената в договора задача е изпълнена изцяло и в срок. Към отчета
е приложена книжка 1-2, год. 50 за 2014 г., един екземпляр, а електронно (на диск) е
изпратена кн. 1, год. 51 за 2015 г. Обемът на книжката за 2014 г. е 144 страници, а тази за
2015 г. е 147 страници. Статиите, публикувани в книжката за 2014 г., са предимно от
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български автори и са колективни, с участие на различни изследователски институти, но с
доминиращо участие на изследователи от Института за гората. Има и една статия,
колективна – с участие на изследовател от Словакия. Значителната част от статиите в
книжката за 2015 г. са авторски, на изследователи от Института за гората и няколко
колективни – с Агробиоинститут или Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания. На вътрешната страна на първата корица и в двете книжки е отразено, че
издаването на списанието и през двете години – 2014 и 2015 г. е спонсорирано от Фонд
„Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/55 от 2014 г. с Отлична оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/55 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
1.2.14. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/87 от 2014 г. за издаване на: сп. „Научни трудове на Аграрния университет“,
ръководител: проф. дсн Димитър Греков (главен редактор – проф. дтн Красимир Иванов),
Аграрен университет – Пловдив.
Първоначална обща сума – 5000 лв.
Преведени – 5000 лв.
По научната част: Поставената в договора задача е изпълнена изцяло. Изпълнителят е
представил отпечатаните на хартиен носител по един екземпляр от всички книжки на
списание „Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив“ за периода 2015 г.
Списанието е изготвено професионално, отпечатано на луксозна хартия. Не е изказана
обаче благодарност към Фонд „Научни изследвания“ за финансовата подкрепа.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/87 от 2014 г. с Много добра оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/87 от 2014 г. с Много добра
оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за
изготвяне на становище.
1.2.15. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП
04/88 от 2014 г. за издаване на: сп. „Аграрни науки“, ръководител: проф. дсн Димитър
Греков (главен редактор – проф. дтн Красимир Иванов), Аграрен университет - Пловдив.
Първоначална обща сума – 5000 лв.
Преведени – 5000 лв.
По научната част:В резултат от Изпълнението на договора Аграрният университет –
Пловдив е издал 2 книжки (от № 18 до № 19), което е регламентираният брой за 2015 г. В
двата броя на списанието, чието издаване е финансирано от ФНИ, са публикувани статии
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на автори от български и чуждестранни научни институти и университети, участвали в
юбилейната научна конференция по случай 70-тата годишнина на висшето агрономическо
образование в България и от основаването на институцията, която го прави реалност.
Статиите са отпечатани на английски език, като в началото на всяка е представено резюме
на същия език. Броят на статиите в книжка № 18 е 17, а в книжка № 19, съответно 26.
Всяка книжка е издадена в тираж от 300 броя по 120 стр. (7,3 печатни коли) за първата и
съответно 176 стр. (11 печатни коли) за втората. И в двете книжки не е отбелязано, че
издаването им е извършено с финансовата помощ на Фонд „Научни изследвания“.
Решение: ПНЕК единодушно приема научната част на отчета от изпълнението на договор
ДНП 04/88 от 2014 г. с Много добра оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/88 от 2014 г. с Много добра
оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за
изготвяне на становище.
По т. 2 от дневния ред - Доклад на ПНЕК по Технически науки.
Доклад с вх.№ 94ТТ/24 от 21.07.2016 г., от проф. Тодорка Владкова – председател на
постоянната Научно - експертна комисия по Технически науки, относно одитни доклади
по договори от 2014 г.
2.1. 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, на
тема: “Механо-математично моделиране поведението на интелигентни би-материални
структури“.
Първоначална обща сума по договор - 96000лв.
Преведени за І етап – 52800лв.
Оценка за І етап – задоволителен, Коефициент – 0.7
Средства за II етап, съобразени с оценката 30240 лв.
Нова цена на договора - 83040 лв.
Неизразходвани средства – 54,19 лв.
Признати разходи – 52745,81лв. (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 доц. А. Янакиева по оценката на научната част, на трети
рецензент, определен от ИС на ФНИ по проекта и становището по въпроса за ДМА от
дирекция „Държавно съкровище“ на Министерството на финансите, да се пристъпи към
финансиране на втори етап на договор ДФНИ Е 02/10 от 2016 г.
Решение на ИС:
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1. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Е 02/10 от 2014 г. със сума на
признатите разходи от 52745,81 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 на Протокол
25/15.07.2016 г.
2. Решението за финансиране на проекта за втори етап ще бъде взето след
преразглеждане на оценката на научния отчет.
2.2. ПНЕК по технически науки се запозна със доклад за фактически констатации при
проверка на разходите с вх. № 94ФФ/25 от 14.07.2016г. по отчета за първи етап на договор
ДФНИ Т02/1 от 12.12.2014 г., Ръководител: Проф.дхн Невенка Манолова, Базова
организация: Институт по полимери-БАН, Тема: «Нови електоовлакнели полимерни
материали, съдържащи природни биологично активни вещества: получаване и свойства»
Първоначална обща сума по договор - 217500 лв.
Преведени за І етап – 119625 лв.
Оценка за І етап – задоволителен, Коефициент – 0.7 (Протокол 25)
Средства за II етап, съобразени с оценката 68 512.50 лв.
Нова цена на договора - 188 137.50 лв.
Неизразходвани средства – 7312.57 лв.
Признати разходи – 112 312.43лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите
разходи)
Непризнати разходи – 0,00 лв.
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:
1. Определя трети рецензент, който да се запознае с проекта, след което ИС отново
ще разгледа предложението. Приема становището на одитора по отношение на
финансовата част на договор ДФНИ Т 02/1 от 2014г.
2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Т 02/1 от 2014 г. със сума на
признатите разходи от 112 312.43лв. 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 на Протокол
25/15.07.2016 г.
3. Решението за финансиране на проекта за втори етап ще бъде взето след
преразглеждане на оценката на научния отчет.
По т. 3 от дневния ред – Доклад на ПНЕК по Двустранно сътрудничество.
3.1.Доклади с вх. № 94АА/41 и № 94АА/40 от 28.07.2016 г., от проф. д-р Анета
Караиванова – председател на ПНЕК по двустранно и международно сътрудничество,
относно доклади на ръководители по договори.
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1. Доклад с Вх. №0904/22 от 29.06.2016 г.от проф. Исак Аврамов Аврамов, ръководител на
Договор ДНТС02/8 от 31.05.2010 г., Институт по физикохимия – БАН, на тема:
Разработване на електрохимични методи за определяне термодинамичните характеристики
на стъкловидни метални и метал/металоидни системи.
Относно: Молба за прехвърляне на непризнатите в одитния доклад разходи за материали и
консумативи към перо „Отчисления за базовата организация до 7%“ до сумата, одобрена по
нея, а именно 1 773 лв.
Одитният екип признава за допустими отчетените по финансовия отчет на изпълнителите
за първи етап на изпълнение на проекта разходи в размер на 14 145,30 лв. Сумата на
недопустимите разходи от 4 231,42 лв. и отчететните от изпълнителите неизразходвани
средства в размер на 6 949,28 лв. или общо 11 180,70 лв. представлява икономия от
финансирането за първи етап и е възможно същата да бъде използвана като източник на
средства за втори етап на договора.
Обосновка:
1. Промяна в указанията за определяне и отчитане на разходите по проекти,
финансирани от ФНИ.
2. Разминаването между Приложение 4 и Приложение 4.1 е неумишлено и е прието
от двете страни – Възложител и Изпълнител.
3. След приключване на първи етап и предаване на отчет научният колектив е
продължил работата и изследванията по темата на проекта.
Решение:
ПНЕК по двустранно сътрудничество предлага на ИС да се консултира с юрист за
казуса преди да вземе решение.
Решение на ИС:
1. Приема молбата за прехвърляне на непризнатите в одитния доклад разходи за
материали и консумативи към перо „Отчисления за базовата организация до 7%“ до
сумата, одобрена по нея, а именно 1 773 лв.
2. Ръководителят или базовата организация на договор ДНТС 02/8 от 31.05.2010 г.
може да се възползва от възможността за допълнителен финансов одит от
регистриран експерт счетоводител за своя сметка.
2. Доклад с Вх. № 94ПП/324 от 11.07.2016 г. от ръководител доц. д-р Петър Желев Стоянов
на Договор ДНТС 02/22 от 01.10.2010 г., Лесотехнически университет
Тема: Създаване на синтетични географски карти на разпределението на съвременното
генетично разнообразие и пост-глациалната история на видовете Дъб (Quercus) и видовете
от род Габър (Carpinus) в Румъния и България.
Относно: Заявление за прехвърляне на неизразходваните средства в размер на 10
160,53 лв. от първи към втори етап
Обосновка: Прехвърлените средства ще бъдат използвани за: 60% за закупуване на
химически реактиви; 33% за командировки за допълнително събиране на
материали; 7% за отчисления за базовата организация.
Решение:
ПНЕК ще даде предложение на ИС след разглеждане на отчета за първи етап, който
е представен на 11.07.2016 г. и в момента се рецензира, и след консултация с юрист.
Изпълнителен съвет
Протокол № 26/29.07.2016

16

Решение на ИС:
1. Възлага на секретаря на комисията да информира адв. Андреева за забавяне на
представяне на отчета по договор ДНТС 02/22 от 01.10.2010 г. с 5 години, за да
бъдат предприети предвидените в договора действия.
2. Да се пристъпи към приключване на договора и възстановяване на
неизразходваните средства и средствата от недопустими разходи, ако има такива.
3. Доклад с Вх. № 94ПП/324 от 11.07.2016 г. от ръководител проф. дфн Ана Иванова
Георгиева на Договор ДНТС 02/21 от 01.10.2010 г., Институт по ядрени изследвания и
ядрена енергетика, на тема: Ядрена спектроскопия - експеримент, анализ и приложения.
Относно: Предложение за прекратяване на договора без допълнителни задължения по него
и от двете страни
Обосновка: За партньорската организация в Румъния вторият етап на договора е
стартирал без прекъсване, поради което българският екип е поискал да използва остатъка
от първи етап за планирани визити. При предаване на доклада и при няколкократните
запитвания относно придвижването на доклада, им е казано, че практиката на ФНИ към
момента е да разрешава използването на средствата в междинния етап и да продължат
работата по планираните дейности.
Решение: ПНЕК предлага на ИС да изиска обобщен научен и финансов отчет.
Решение на ИС:
Възлага на секретаря на комисията да провери състоянието на договор ДНТС 02/21
от 01.10.2010 г. и наличието на отчети. След разглеждане на научния и финансов
отчет адв. Андреева да подготви документи за прекратяването му и възстановяване
на неизразходваните средства и средствата от недопустими разходи, ако има
такива.
3.2.Състояние на договори от конкурсна сесия с Китай от 2014 г.
1.ДоговорДНТС/КИТАЙ 01/1 от 4.09.2014 г., ръководител доц. Антон Спасов Филипов,
Софийски университет "Св. Климент Охридски", на тема: 3D моделиране на градска среда
чрез БДС и ЛИДАР.
Обща одобрена сума - 30 000 лв.
Изплатен аванс за първи етап - 15 000лв.
Оценка на отчет за първи етап - добра
Неизразходвани средства от първи етап: 880.38 лв.
Предложение на ПНЕК:
1. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.16 т.4.8.Б) предлага да не се
извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва
финансов одит само на окончателния отчет на проекта.
2. Съгласно решение на ИС (Протокол 9 от 15.01.16 т.9) предлага неизразходваните
средства от отчетения етап по договора да се прехвърлят автоматично към
следващия етап.
3. Предлага на ИС да сключи анекс за втори етап на стойност 15 000 лв.
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Решение на ИС:
Приема Добра оценка на научната част на договор ДНТС/ КИТАЙ 01/1 от 2014 г. на
основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество и
възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория етап на договора
за сумата, предвидена първоначално за втория етап на проекта.
2. Договор ДНТС/КИТАЙ 01/2 от 24.09.2014 г.,ръководител проф. Храбрин Башев,
Институт по аграрна икономика на тема: Управление и оценка на аграрната устойчивост опит, предизвикателства и уроци от България и Китай.
Обща одобрена сума-30 000 лв.
Изплатен аванс за първи етап-15 000 лв.
Оценка на отчет за първи етап-отлична
Неизразходвани средства от първи етап-2 522,31 лв.
Предложение на ПНЕК:
1. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.16 т.4.8.Б) предлага да не се
извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва
финансов одит само на окончателния отчет на проекта.
2. Съгласно решение на ИС (Протокол 9 от 15.01.16 т.9) предлага неизразходваните
средства от отчетения етап по договора да се прехвърлят автоматично към
следващия етап.
3. Предлага на ИС да сключи анекс за втори етап на стойност 15 000 лв.
Решение на ИС:
Приема Отлична оценка на научната част на договор ДНТС/ КИТАЙ 01/2 от 2014 г.
на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
етап на договора за сумата 15 000 лв., предвидена първоначално за втория етап на
проекта.
3. Договор ДНТС/КИТАЙ 01/3 от 24.09.2014 г., ръководител проф. Влада Кирилова
Пенева, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН на тема:
Нематоди от сем. Longidoridae и сем. Trichodoridae от земеделски култури с различни
системи на управление в Kитай и България
Обща одобрена сума -30 000 лв.
Изплатен аванс за първи етап-15 000 лв.
Оценка на отчет за първи етап-много добра
Неизразходвани средства от първи етап - 2 234,79 лв.
Предложение на ПНЕК:
1. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.16 т.4.8.Б) предлага да не се
извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва
финансов одит само на окончателния отчет на проекта.
2. Съгласно решение на ИС (Протокол 9 от 15.01.16 т.9) предлага неизразходваните
средства от отчетения етап по договора да се прехвърлят автоматично към
следващия етап.
3. Предлага на ИС да сключи анекс за втори етап на стойност 15 000 лв.
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Решение на ИС:
Приема Много добра оценка на научната част на договор ДНТС/ КИТАЙ 01/3 от
2014 г. на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
етап на договора за сумата 15 000 лв., предвидена първоначално за втория етап на
проекта.
4. Договор ДНТС/КИТАЙ 01/4 от 24.09.2014 г., ръководител проф. Людмил Борисов
Дренчев, Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и
аеродинамика – БАН на тема:Utilization of fly ash by-product for production of advanced
light-weigh low-cost aluminum based composites.
Обща одобрена сума -30 000 лв.
Изплатен аванс за първи етап-15 000 лв.
Оценка на отчет за първи етап-много добра
Неизразходвани средства от първи етап-няма
Предложение на ПНЕК:
1. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.16 т.4.8.Б) предлага да не се
извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва
финансов одит само на окончателния отчет на проекта.
2. Предлага на ИС да сключи анекс за втори етап на стойност 15 000 лв.
Решение на ИС:
Приема Много добра оценка на научната част на договор ДНТС/ КИТАЙ 01/4 от
2014 г. на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
етап на договора за сумата 15 000 лв., предвидена първоначално за втория етап на
проекта.
5. Договор ДНТС/КИТАЙ 01/5 от 3.10.2014 г. г., ръководител проф. Атанас Кирилов,
Институт по фуражни култури на тема: Селекционно - технологични аспекти , оценка и
използване на житни и бобови фуражни растения като източник на фураж за хранене на
преживни животни за устойчиво земеделие при сухи условия.
Обща одобрена сума -30 000 лв.
Изплатен аванс за първи етап-15 000 лв.
Оценка на отчет за първи етап-много добра
Неизразходвани средства от първи етап-няма
Предложение на ПНЕК:
1. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.16 т.4.8.Б) предлага да не се
извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва
финансов одит само на окончателния отчет на проекта.
2. Предлага на ИС да сключи анекс за втори етап на стойност 15 000 лв.
Решение на ИС:
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Приема Много добра оценка на научната част на договор ДНТС/ КИТАЙ 01/5 от
2014 г. на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
етап на договора за сумата 15 000 лв., предвидена първоначално за втория етап на
проекта.
6. Договор ДНТС/КИТАЙ 01/6 от 10.10.2014 г., ръководител проф. Димитър Велев,
Университет за национално и световно стопанство на тема: Концептуален модел на
облачна информацинна система за оценка на риска от природни бедствия.
Обща одобрена сума-30 000 лв.
Изплатен аванс за първи етап-15 000 лв.
Оценка на отчет за първи етап-много добра
Неизразходвани средства от първи етап-2 567.80 лв.
Предложение на ПНЕК:
1. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.16 т.4.8.Б) предлага да не се
извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва
финансов одит само на окончателния отчет на проекта.
2. Съгласно решение на ИС (Протокол 9 от 15.01.16 т.9) предлага неизразходваните
средства от отчетения етап по договора да се прехвърлят автоматично към
следващия етап.
3. Предлага на ИС да сключи анекс за втори етап на стойност 15 000 лв.
Решение на ИС:
Приема Много добра оценка на научната част на договор ДНТС/ КИТАЙ 01/6 от
2014 г. на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
етап на договора за сумата 15 000 лв., предвидена първоначално за втория етап на
проекта.
7. Договор ДНТС/КИТАЙ 01/7 от 10.10.2014 г.ръководител доц. Димитър Джилянов,
Агробиоинститут на тема: Сравнително проучване на устойчивостта към изсушаване при
възкръсващи растения от сем. Gesneriaceae, разпространени в България и Китай
Обща одобрена сума -30 000 лв.
Изплатен аванс за първи етап-15 000 лв.
Оценка на отчет за първи етап-много добра
Неизразходвани средства от първи етап-няма
Предложение на ПНЕК:
1. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.16 т.4.8.Б) предлага да не се
извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва
финансов одит само на окончателния отчет на проекта.
2. Предлага на ИС да сключи анекс за втори етап на стойност 15 000 лв.
Решение на ИС:
Приема Много добра оценка на научната част на договор ДНТС/ КИТАЙ 01/7 от
2014 г. на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
Изпълнителен съвет
Протокол № 26/29.07.2016

20

сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
етап на договора за сумата 15 000 лв., предвидена първоначално за втория етап на
проекта.
8. Договор ДНТС/КИТАЙ 01/8 от 06.11.2014 г., ръководител доц. Николай Христов,
Институт по земеделие – Кюстендил на тема: Проучване на нови черешови сортове и
елити и реакцията им към стресови абиотични и биотични фактори.
Обща одобрена сума -30 000 лв.
Изплатен аванс за първи етап-15 000 лв.
Оценка на отчет за първи етап-много добра
Неизразходвани средства от първи етап-няма
Предложение на ПНЕК:
1. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.16 т.4.8.Б) предлага да не се
извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва
финансов одит само на окончателния отчет на проекта.
2. Предлага на ИС да сключи анекс за втори етап на стойност 15 000 лв.
Решение на ИС:
Приема Много добра оценка на научната част на договор ДНТС/ КИТАЙ 01/8 от
2014 г. на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
етап на договора за сумата 15 000 лв., предвидена първоначално за втория етап на
проекта.
9. Договор ДНТС/КИТАЙ 01/11 от 04.12.2014 г.ръководител доц. д-р Радостина Георгиева,
Тракийски университет - Стара Загора на тема:Физикохимични изследвания на
наноструктурни лекарствени преносители и тяхното взаимодействие с биомембрани.
Обща одобрена сума-30 000 лв.
Изплатен аванс за първи етап-15 000 лв.
Оценка на отчет за първи етап-добра
Неизразходвани средства от първи етап-8 036,11 лв.
Предложение на ПНЕК:
1. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.16 т.4.8.Б) предлага да не се
извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва
финансов одит само на окончателния отчет на проекта.
2. Съгласно решение на ИС (Протокол 9 от 15.01.16 т.9) предлага неизразходваните
средства от отчетения етап по договора да се прехвърлят автоматично към
следващия етап.
3. Предлага на ИС да сключи анекс за втори етап на стойност 15 000 лв.
Решение на ИС:
Приема Добра оценка на научната част на договор ДНТС/ КИТАЙ 01/11 от 2014 г.
на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
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етап на договора за сумата 15 000 лв., предвидена първоначално за втория етап на
проекта.
10. Договор ДНТС/КИТАЙ 01/12 от 04.12.2014 г.ръководител проф. Славчо Томов,
Медицински университет – Плевен на тема:Проучване на възможностите на Hifu (Хайфу)
технологията за лечение на миомни болести при българските и китайските пациентки като
неинвазивен, алтернативен на хирургичния метод.
Обща одобрена сума-30 000 лв.
Изплатен аванс за първи етап-15 000 лв.
Оценка на отчет за първи етап-добра
Неизразходвани средства от първи етап-9 666,55 лв.
Предложение на ПНЕК:
1. Съгласно решение на ИС (Протокол 10 от 29.01.16 т.4.8.Б) предлага да не се
извършва финансов одит на междинните етапи на проекта, а да се извършва
финансов одит само на окончателния отчет на проекта.
2. Съгласно решение на ИС (Протокол 9 от 15.01.16 т.9) предлага неизразходваните
средства от отчетения етап по договора да се прехвърлят автоматично към
следващия етап.
3. Предлага на ИС да сключи анекс за втори етап на стойност 15 000 лв.
Решение на ИС:
Приема Добра оценка на научната част на договор ДНТС/ КИТАЙ 01/12 от 2014 г.
на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
етап на договора за сумата 15 000 лв., предвидена първоначално за втория етап на
проекта.
По т. 4 от дневния ред - Доклад на ПНЕК по Математика и информатика.
Доклад с вх. № 94ВВ/47 от 21.07.2016 г. от проф. Виржиния Кирякова - зам.-председател
на постоянната Научно-експертна комисия по Математика и информатика, относно
обсъждане на научната част на отчети по договори от 2014 г.
4.1. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП 04/7
от 11.12.2014 г. за издаване на: сп. „Information technologies and control“, р-л: проф. дтн
Людмил Даковски към Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“.
Решение на ПНЕК:
- ПНЕК по математика и информатика приема научния отчет на договор ДНП 04/7
от 2014 г. с отлична оценка.
- Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП 04/7 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
Изпълнителен съвет
Протокол № 26/29.07.2016

22

4.2. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП 04/50
от 12.12.2014 г. за издаване на: сп. „Serdica mathematical journal, Сердика математическо
списание“, р-л: акад. проф. дмн Веселин Дренски към Институт по математика и
информатика – БАН.
Решение на ПНЕК:
- ПНЕК по математика и информатика приема научния отчет на договор ДНП 04/50
от 2014 г. с отлична оценка.
- Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/50 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
4.3. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП 04/9
от 11.12.2014 г. за издаване на: сп. „Biomath“, р-л: Светослав Марков към „Форум
Биомат“.
Решение на ПНЕК:
- ПНЕК по математика и информатика приема научния отчет на договор ДНП 04/9
от 2014 г. с отлична оценка.
- Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/9 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
4.4. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП 04/24
от 11.12.2014 г. за издаване на: сп. „Математика и информатика“, р-л: Надя КантареваБарух към Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“.
Решение на ПНЕК:
- ПНЕК по математика и информатика приема научния отчет на договор ДНП 04/24
от 2014 г. с отлична оценка.
- Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/24 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
4.5. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП 04/68
от 12.12.2014 г. за издаване на: сп. „Cybernetics and information technologies“, р-л: доц. д-р
Данаил Дочев към Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН.
Решение:
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-

ПНЕК по математика и информатика приема научния отчет на договор ДНП 04/68
от 2014 г. с отлична оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/68 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.

4.6. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договорДНП 04/16
от 11.12.2014 г. за издаване на: сп. „Journal of Geometry and Symmetry in Physics“, р-л: чл.кор. проф. дмн Антон Косев към Институт по биофизика и биомедицинско инженерство –
БАН.
Решение на ПНЕК:
- ПНЕК по математика и информатика приема научния отчет на договор ДНП 04/16
от 2014 г. с отлична оценка.
- Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/16 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
4.7. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договор ДНП 04/19
от 11.12.2014 г. за издаване на: сп. „Serdica Journal of Computing, Списание по
информатика Сердика“, р-л: акад. проф. дмн Юлиан Ревалски към Институт по математика
и информатика – БАН.
Решение на ПНЕК:
- ПНЕК по математика и информатика приема научния отчет на договор ДНП 04/19
от 2014 г.с отлична оценка.
- Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/19 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
4.8. Обсъдена и оценена е научната част на отчета от изпълнението на договорДНП 04/22
от 11.12.2014 г. за издаване на: сп. „Geometry, Integrability and Quantization“, р-л: чл.-кор.
проф. дмн Андон Косев към Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН.
-

Решение на ПНЕК:
ПНЕК по математика и информатика приема научния отчет на договор ДНП 04/22
от 2014 г. с отлична оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
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Решение на ИС:
Приема научната част на отчета на договор ДНП04/22 от 2014 г. с Отлична оценка
на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към финансист за изготвяне
на становище.
По т. 5 от дневния ред – Информация за работните групи по Насоките по двустранно
сътрудничество и научна периодика.
Управителят информира ИС за работата на двете работни групи.
Решение на ИС:
Приема информацията за сведение.
По т. 6 от дневния ред – Обсъждане на промяна в ГОП за 2016 г.
Проф. Калоянова предложи на вниманието на ИС доклад за актуализация на Годишната
оперативна програма на Фонда за 2016 г., в съответствие с чл. 34, ал. 6 от Правилника на
Фонд „Научни изследвания“. Промените в ГОП са свързани с конкурса „Българска научна
периодика – 2016 г.“, Програма Biodiversa, раздел „Предоставяне на национално
съфинансиране на български изследователи, участващи в проекти по Европейската
програма за наука и технологии – COST“, „Подкрепа на международни научни форуми,
провеждани в Република България“ и програма „Финансиране на проекти по двустранно
научно-техническо сътрудничество“.
Решение на ИС:
Приема направените предложения да бъдат отразени в Годишната оперативна
програма на Фонда за 2016 г. и актуализираната ГОП да бъде представена на
Министъра на образованието и науката.
По т. 7 от дневния ред – Обсъждане участие на ФНИ в Програмата "Черно море
Хоризонт".
Проф. Вайсилов предложи за обсъждане участието на ФНИ в Програмата "Черно море
Хоризонт". Проф. Копева и доц. Янчева дадоха кратка информация за програмата.
Решение на ИС:
Приема ФНИ да се включи в дейностите по международната програма "Черно море
Хоризонт". Определя за представител на ФНИ по програмата проф. Диана Копева, а
в нейно отсъствие, доц.Анелия Янчева.
По т. 8 от дневния ред – Обсъждане на писмо от ректора на СУ във връзка с проекти от
2008-2012 г.
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ИС разгледа постъпило писмо вх. № 100101/65 - 19.07.2016 г. от проф. Анастас
Герджиков, ректор на СУ „Климент Охридски“, който прави предложения във връзка с
договори между ФНИ и СУ, които не са официално приключили, както следва:
- ИС на ФНИ да разреши на всички ръководители от СУ „Климент Охридски“ на вече
приключили договори или на приключил етап да представят независими външни
одитни доклади от регистрирани експерт-счетоводители (членове на ИДЕС), като
разходите са за сметка на базовата организация. Това е в съзвучие с практиката по
рамковите програми на Европейската комисия.
- ИС на ФНИ да предложи на всички ръководители от СУ „Климент Охридски“, на
които първият етап е приключил, а финансирането за втория етап се е забавило с
повече от една година по вина на ФНИ, да сключат споразумение с ФНИ за доброволно
приключване на съответния договор по взаимно съгласие.
- ИС на ФНИ да предложи промяна в периода на изпълнение на всички договори на СУ
„Климент Охридски“, които не са отчетени и по тях не са извършвани дейности,
например тези от сесията през 2012 г.
Решение на ИС:
1. Приема предложението на проф. Анастас Герджиков и разрешава на всички
ръководители на проекти от СУ „Климент Охридски“, които са представили
окончателен или междинен отчет по проекта и нямат финансов одит на
финансовия си отчет, да представят независим външен одитен доклад от
регистриран експерт-счетоводител /член на ИДЕС/ като разходите са за сметка
на базовата организация. За тези отчети да се прилага процедурата за независим
финансов одит на отчетите на проекти от конкурс 2014 г., приета с протокол
15/29.03.2016.
2. Приема предложението на проф. Анастас Герджиков и предлага на всички
ръководители на проекти от СУ „Климент Охридски“, които са представили
междинен отчет за първи или втори етап на проекта, но финансирането за
следващ етап се е забавило с повече от една година, да сключат споразумение с
ФНИ за доброволно приключване на съответния договор по взаимно съгласие.
3. Не приема предложението на проф. Анастас Герджиков за промяна в периода на
изпълнение на всички договори на СУ „Климент Охридски“, които не са
отчетени и по тях не са извършвани дейности.
По т. 9 от дневния ред – Информиране от Управителя за изпълнение решенията от
предишни заседания на ИС.
Управителят информира ИС за изпълнение на решенията от предишни заседания на ИС.
По т. 10 от дневния ред – Разни.
10.1. Доклад от проф. Николай Витанов, ръководител на договор ДО02/90 от 2008 г.,
относно предоставяне на одитен доклад с вх. № 94ИИ/20 от 18.07.2016 г., извършен от
независим одитор – регистриран експерт счетоводител.
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Решение на ИС:
1. Приема одитния доклад извършен от независим регистриран одитор и
констатациите в него. Възлага на управителя да да пристъпи към приключване на
договор ДО02/90 от 2008 г. с ръководител проф. Николай Витанов.
2. Изисква от г-жа Илонка Найденова обяснение за установените несъответствия с
изготвеното от представляваната от нея фирма становище с вх. №26/93 от
02.09.2015 г.
10.2. Поради установен технически пропуск Решението на ИС по т. 7.1. в Протокол
24/1.07.2016 г. за определяне на работните групи за изготвяне на Насоки за кандидатстване
за конкурси по двустранно сътрудничество и за научна периодика - 2016 г.се допълва се
допълва както следва
Решение на ИС:
3. На членовете на работните групи, които не са служители на ФНИ, се заплаща
еднократно възнагражение в размер на 300 лв.
10.3. Поради установени технически грешки се коригират текстове в Протокол
24/01.07.2016 г. както следва:
По т. 4.4.В.
Коригира се сумата на Неизразходваните средства от първи етап като „4 678 лв.“ се заменя
с „4 203,45 лв.“. Решението на ИС се променя както следва:
„Решение на ИС:
Приема Много добра оценка на научната част на договор ДНТС/ГЕРМАНИЯ 01/4
от 2014 г. на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
етап на договора за сумата, предвидена първоначално за втория етап на проекта 15
000 лв., а неизразходваните средства от 4 203,45 лв. се прехвърлят за втория етап на
проекта.“
По т. 4.8.В.
Коригира се сумата на Неизразходваните средства от първи етап като „1 280.30 лв.“ се
заменя с „1 280.38 лв.“. Решението на ИС се променя както следва:
„Решение на ИС:
Приема Отлична оценка на научната част на договор ДНТС/ГЕРМАНИЯ 01/8 от
2014 г. на основание предложение на ПНЕК по Двустранно и международно
сътрудничество и възлага на управителя да сключи анекс за финансиране на втория
етап на договора за сумата, предвидена първоначално за втория етап на проекта, 15
000 лв., а неизразходваните средства от 1 280.38 лв. се прехвърлят за втория етап на
проекта.“

Изпълнителен съвет
Протокол № 26/29.07.2016

27

По т. 4.9.В.
Текстът „ДНТС/ГЕРМАНИЯ 01/9 от 03.09.2014г.“ се заменя с ДНТС/ГЕРМАНИЯ 01/9 от
25.09.2014г.
По т. 4.10.В.
Текстът „ДНТС/ГЕРМАНИЯ 01/10 от 03.09.2014г.“ се заменя с ДНТС/ГЕРМАНИЯ 01/9 от
25.09.2014г.
10.4. Поради установени технически грешки се коригират текстове в Протокол
25/15.07.2016 г.:
По т. 4.11.
Решението на ИС се допълва както следва:
„Решение на ИС:
Приема Задоволителна оценка на научния отчет на първия етап на договор ДФНИК02/10 от 2014 г. на основание предложение на ПНЕК.“
Текстът „Оценка на отчета за І етап – задоволителна, коефициент – 0,7 (приета с Протокол
20 на ИС)“ се заменя с Оценка на отчета за І етап – задоволителна, коефициент – 0,7
(приета с Протокол 25 на ИС).
По т. 6, II
Допълва се т. 6.II.2. със следния текст:
„6.II.2. Обсъдена и оценена е научната част на отчета за първи етап от изпълнението на
договор №: ДФНИ И02/15 от 12.12.2014 г. на тема: „Информационна система за
интегрирана оценка на риска от природни бедствия“ към УНСС, ръководител - пpоф. д-р
Димитър Велев.
Решение на ПНЕК: ПНЕК по математика и информатика приема научния отчет на
договор ДФНИ И02/15 от 12.12.2014 г. с много добра оценка.
Насочва финансовата част на отчета към финансов одитор.
Решение на ИС:
Приема научната част на отчета за първи етап на договор ДФНИ И02/15 от 2014 г. с
Много добра оценка на основание на решението на ПНЕК и насочва отчета към
финансист за изготвяне на становище.“
По т. 8.1.1.
Решението на ИС се допълва както следва:
„Решение на ИС:
Приема приема Мн. добра оценка на научния отчет на първия етап на договор
ДФНИ Т02/3 от 2014 г. на основание предложение на ПНЕК.“
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Текстът „Оценка на отчета за І етап – много добра, коефициент – 0,9 (приета с Протокол
21 на ИС)“ се заменя с Оценка на отчета за І етап – много добра, коефициент – 0,9 (приета
с Протокол 25 на ИС).“
По т. 8.1.8.
Коригира се сумата на принатите разходи като текстът „Признати разходи – 58 364,45лв.
(цялата сума за ДМА е включена в признатите разходи)“ се заменя с „Признати разходи –
43 379,31лв. (цялата сума за ДМА е включена в признатите разходи)“
Т. 2 от Решението на ИС се променя както следва:
Решение на ИС:
2. Приема финансовия отчет на проект ДФНИ Е 02/1 от 2014 г със сума на
признатите разходи от 58364,45 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.
По т. 8.1.12.
От текста на протокола отпада следния текст: „Постъпило е възражение от ръководителя
срещу рецензиите по проекта.“
Отпада т. 1 на Решението на ИС със следния текст: „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.“.
Т. 3 от Решението на ИС се променя както следва:
„Решение на ИС:
3. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 75600 лв., от която да
бъде приспадната коригираната сума на непризнатите разходи. Сумата на
неизразходваните средства от 30618,56 лв. да бъде прехвърлена към втория
етап.“
По т. 9.2
Решението на ИС се допълва както следва:
„Решение на ИС:
Приема приема Добра оценка на научния отчет на първия етап на договор ДФНИ
Б02/11 от 2014 г. на основание предложение на ПНЕК.“
Текстът „Оценка на отчета за І етап – добра, коефициент – 0,8 (Протокол 21 на ИС)“ се
заменя с Оценка на отчета за І етап –добра, коефициент – 0,8 (приета с Протокол 25 на
ИС).“
Секретар:..............................
(д-р Боряна Хаджиева)
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