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П Р О Т О К О Л 

№ 42/27.11.2020 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 27.11.2020 г. се проведе присъствено заседание по Skype на Изпълнителния съвет 

(ИС) на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ). 

 

На заседанието на ИС: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател 

2. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – Зам. Председател  

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

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева 

6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

8. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

9. Чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски  

10. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова 

11. Д-р Милена Петкова Дамянова 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева  

 

Секретар:  

Доц. Боряна Хаджиева 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

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

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

1. Доклади на ПНЕК. 

2. Разни. 

 

 

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

 

1.1. Доклад с вх. № 94РР/53 от 26.11.2020 г. от проф. Росица Николова, председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Химически науки към Фонд “Научни 

изследвания” относно обсъждане и оценяване на междинни отчети по договори и 

предложения по доклади от ръководители на договори. 
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1.1.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н29/11 от 18.12.2018 г. на тема: 

„Фталоцианинови фотосенсибилизатори срещу микробната резистентност“ с 

ръководител доц. д-р Ваня Николова Mантарева, Институт по органична химия с 

Център по фитохимия – БАН. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9 907.59 лв. (съгласно финансовия одит) 

Признати разходи от финансовия одитор (след корекция за преразхода по пера над 

финансовия план): 50 092.41 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 + 2 студенти 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: 2 

Участия в научни форуми: 15 

  

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-Н29/11 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-2616 и коригирано финансово становище с вх. № 

ФНИ-2722/26.11.2020, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 50 092.41 лв. (след корекция за преразхода по пера над финансовия план). 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06- Н29/11 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 907.59 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 69 907.59 лв. 
 

 Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06-Н29/11 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-2616 и коригирано финансово становище с 

вх. № ФНИ-2722/26.11.2020, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 092.41 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06- Н29/11 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 907.59 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 69 

907.59 лв. 
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1.1.2. Доклад с вх. № ФНИ-2714 от 24.11.2020 г. от доц. Нина Димитрова Димчева, 

ръководител на договор КП-06-Н39/8 - 2019 г., на тема: “ Хемо-ензимен катализ в 

неводна среда ”, Пловдивски университет „П. Хилендарски“. 

Относно: удължаване на срока на изпълнение на проекта с 6 (шест) месеца, със 

запазване на общото финансиране отпуснато от ФНИ. 

Обосновка: Мотивът за исканото удължение е забавянето на тръжните процедури за 

закупуване на материали, реактиви, консумативи и апаратура поради пандемичната 

обстановка. Към настоящия момент са получени доставки за част от заявените 

материали, а доставяне на инертни газове, не се очертава да бъде осъществена поне до 

края на настоящата година, тъй като фирмата, спечелила търга за доставка на газови 

бутилки, е отказала сключване на договор, поради много по-високите текущи цени на 

газовете. Инертните газове са крайно необходими за създаване на анаеробна среда при 

изследване на електрокаталитична активност на разработваните електроди при редукция 

на кислород (част от раб. програма за I—ви етап от проекта). Това поставя колектива, 

работещ по проекта в ситуация па невъзможност за изпълнение на работната програма в 

планираните срокове. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението. След промяната, проект КП-06-Н39/8 от 09.12.2019 г., се удължава с 6 

месеца + 2 служебно дадени от ФНИ до 11.02.2022 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока за изпълнение на първия етап на договор КП-06-Н39/8 

от 09.12.2019 г., с 6 месеца + 2 служебно дадени от ФНИ до 11.02.2022 г., като 

бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.1.3. Уведомление с вх. № ФНИ-2577/27.10.2020 г. от проф. дхн Соня Илиева, 

ръководител на договор КП-06-Н39/11 от 09.12.2019 г. на тема: „Молекулен дизайн 

и насочен синтез на флуоресцентни ДНК маркери“ (SOFIa)“, СУ "Св. Кл. 

Охридски". 

Относно: Преразпределение на средства по пера във финансовия план на първия етап на 

договора. 

Обосновка: С настоящия доклад моля за разрешение за следното пренасочване на 

средства по договора - 5520.0 лв. (които представляват 10% от Преките допустими 

разходи за първия етап на договора - 55200.0 лв.) да се пренасочат от раздел 

„Командировки“ в раздел „ДМА и ДНМА“. С доклад (вх. № ФИИ-212/20.02.2020) беше 

извършено пренасочване на средства 8280.00 лв - 15% от Преките допустими разходи за 

първия етап на договора от раздел „Командировки“ в раздел „ДМА и ДНМА“. Като се 

има предвид първата корекция на бюджета (15%), настоящето искане за пренасочване на 

5520.00 лв. касае интервала 15-25% от Преките допустими разходи за първия етап на 

договора. 

Пренасочването на средства е мотивирано от две основни причини. Първата е свързана с 

възникналите в нашата страна и в световен мащаб обстоятелства във връзка с 

разпространението на корона вируса, поради което командировките, свързани с 
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участието в големи международни конгреси и конференции се ограничат значително. 

Втората, не по-малко основателна причина за искането, е свързана с възможността, след 

прехвърляне на средствата, да бъде закупен циркулационен термостат, който да 

позволява свързването му с кюветното пространство на спектрометъра за провеждане на 

спектрални и кинетични експерименти при контролирана температура е широк 

диапазон, които са свързани с изпълнението на проекта. Цената на такъв термостат е 

около 4500 лв., Поради това искането е за прехвърляне на средства от раздел 

„Командировки“ в раздел „ДМА и ДНМА“. 

След промяната ще бъде спазено съотношението между отделните групи допустими 

разходи за съответния етап, както е заложено в насоките за конкурса. 

Приложения: 

1. Оригинален финансов план към договора (Бюджет и Приложение 3) 

2. Първа корекция па финансовия план (Бюджет и Приложение 3) 20.02.2020 

3. Втора корекция на финансовия план (Бюджет и Приложение 3) 23.10.2020 

Решение на ПНЕК: 

Предоставя доклада на вниманието на ИС, тъй като исканата промяна надхвърля 15% и е 

до 25%  
 

Решение на ИС: 

Приема прехвърлянето на средства по пера за първия етап на договор КП-06-

Н39/11 от 09.12.2019 г. както следва: 

5520.0 лв. (които представляват 10% от Преките допустими разходи за първия 

етап на договора - 55200.0 лв.) да се прехвърлят от перо „Командировки“ в перо 

„ДМА и ДНМА“ като бъде сключено допълнително споразумение за промяната, 

тъй като вече е извършено прехвърляне на средства 8280.00 лв. (15% от Преките 

допустими разходи за първия етап на договора) от перо „Командировки“ в перо 

„ДМА и ДНМА“. Общата промяна представлява 25% от Преките допустими 

разходи за първия етап на договора. 

  

 

1.2. Доклад с вх. № 94НН/67 от 26.11.2020 г. от проф. Николай Манев, председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Математически науки и 

информатика към Фонд “Научни изследвания” относно обсъждане и оценяване на 

междинни отчети по договори. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06-Н22/3 от 04.12.2018 г. на тема „Теория на 

разклоняващи се стохастични процеси: асимптотичен анализ, статистически изводи и 

моделиране на популации със сложна структура“, ръководител: проф. дмн Марусия 

Никифорова Божкова, базова организация: Софийски университет "Св. Кл. Охридски" и 

във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94АА/16/03.07.2020 г.  

На свое заседание, проведено на 23.10.2020 г.(Протокол №38), ИС прие много добра 

оценка на научната част по договор №КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. и насочи финансовия 

отчет на проект по договор №КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. към одитора и финансовия 

експерт към Фонд „Научни изследвания“ за изготвяне на становище. 

  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 96 % 
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Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 623.30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 376.70 лв. 

Оценка за I етап - Много добър, приета с Протокол 38/23.10.2020 г. 

 

Решение на ПНЕК:  

1. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ 1663/03.09.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 46 376,70 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

2. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06 Н 22/3 от 04.12.2018 г. 

в размер на 60 000 лв. 

3. Неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 13 623.30 лв. да 

бъде прехвърлена към втория етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори 

етап на проекта е 73 623.30 лв. 
 

Решение на ИС:  

1. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ 1663/03.09.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 46 376.70 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

2. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06 Н 22/3 от 04.12.2018 г. в 

размер на 60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

3. Неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 13 623.30 лв. 

да бъде прехвърлена към втория етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена 

през втори етап на проекта е 73 623.30 лв. 

 

 

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

от изпълнението на договор №КП-06 Н22/5 от 07.12.2018 г. на тема „Изследване на 

приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни“, 

ръководител: доц. д-р Митко Вълчев Господинов, базова организация: Институт по 

Роботика, БАН и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №ФНИ-

1734/04.09.2020 г.  

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 619.24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 380.76 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 31 (от представените 40) 

От тях с импакт фактор: 2 
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От тях с импакт ранг: 10  

Участия в научни форуми: 10 научни форума  

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор №КП-06 Н22/5 от 07.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1734/04.09.2020 г. , че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 54 380.76 лв. и сума на непризнатите разходи 

0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор №КП-06 Н22/5 от 07.12.2018 

г. в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 619.24 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сума за отчитане за втори етап е 65 619.24 лв. 
 

Решение на ИС:  

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема Добра оценка на научната 

част по договор №КП-06 Н22/5 от 07.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1734/04.09.2020 г. , че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 54 380.76 лв. и сума на 

непризнатите разходи 0 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор №КП-06 Н22/5 от 07.12.2018 г. 

в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 619.24 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 65 619.24 лв. 

 

 

1.3. Доклад с вх. № 94ММ/102 от 25.11.2020 г. от проф. Мариела Оджакова, 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Биологически науки 

към Фонд “Научни изследвания” относно обсъждане и оценяване на междинни 

отчети по договори. 

 

1.3.1 Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н21/2 от 18.12.2018 г., на тена: „Тракийските 

могили - горещи точки на биоразнообразието и острови за опазване на 

естествената флора и растителност „ с ръководител проф. д-р Ива Апостолова, 

ИБЕИ-БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  119 660 лв. 

Преведени средства: 59 830 лв. 

Неизразходвани средства: 12 725.42 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 47 104.58 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 
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Брой научни публикации (общо): 5 научни и 1 научно-популярна 

От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н21/2 от 

18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1765 от 10.09.2020 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 47 104.58 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/2 в размер на 59 

830.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 12 725.42 лв., да бъде прехвърлена към втория 

етап. 
 

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

научната част по договор КП-06-Н21/2 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1765 от 10.09.2020 г, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 47 104.58 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/2 в размер на 59 

830.00лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства 12 725.42 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сума за отчитане на 2 етап е 72 555.42 лв. 

 

 

1.3.2 Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н21/17 от 19.12.2018 г., на тема: 

„Разкодиране на свойствата на извънклетъчната ДНК като фактор в секрецията и 

функцията на екзозоми” с ръководител: доц. д-р Димитър Борисов Илиев, ИМБ, 

БАН 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 

Преведени средства: 60 000 

Неизразходвани средства: 0.89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 999.11 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 
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 От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н21/17 от 

19.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1882 от 18.09.2020 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 999.11 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/17 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 0.89 лв., да бъде прехвърлена към втория етап. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н21/17 от 19.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1882 от 18.09.2020 г, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 59 999.11 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/17 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 0.89 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. Сума за отчитане през 2 етап е 60 000.89 лв. 

 

 

1.3.3 Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н21/15 от 19.12.2018 г., на тема: „Видове 

двойници в българската флора - разграничаване на видовете в комплекса Aneura 

pinguis (Marchantiophyta) чрез молекулярно-генетични маркери“ с ръководител 

доц. Райна Кирилова Начева, Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания - БАН 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 90 000 лв. 

Преведени средства: 45 000 лв. 

Неизразходвани средства: 4 110.99лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 40 889.01 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 (след настъпили промени в научния колектив) 

Брой млади учени в проекта: 1 (след настъпили промени в научния колектив) 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 2 
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Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н21/15 от 19.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1864 от 17.09.2020 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 40 889.01 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/15 в размер на 45 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 4 110.99 лв., да бъде прехвърлена към втория 

етап. 
 

Решение ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н21/15 от 19.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1864 от 17.09.2020 г, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 40 889.01 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/15 в размер на 45 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 4 110.99 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 49 110.99 лв. 

 

 

1.3.4 Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н21/3 от 18.12.2018 г., на тема „Хистоновият 

вариант h2a.z, ключов епигенетичен фактор - роля в митозата“ с ръководител проф. 

д-р Стефан Димитров, Институт по молекулярна биология - БАН 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв. 

Преведени средства: 60000 лв 

Неизразходвани средства: 8 751.53 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 248.47 лв 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 2 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н21/3 от 

18.12.2018 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1895 от 18.09.2020 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 248.47 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/3 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 8 751.53 лв., да бъде прехвърлена към втория 

етап. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н21/3 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1895 от 18.09.2020 г, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 51 248.47 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/3 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 8 751.53 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 68 751.53 лв. 

 

 

1.3.5 Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н21/7 от 18.12.2018 г., на тема „Изследване 

на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани 

микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus 

galloprovincialis Lam.“ С ръководител: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-

Иванова, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв. 

Преведени средства: 60000 лв 

Неизразходвани средства: 820.42лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 179.58 лв 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 10 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 7 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н21/7 от 18.12.2018 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1812 от 15.09.2020 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 179.58 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/7 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 820.42 лв., да бъде прехвърлена към втория 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н21/7 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1812 от 15.09.2020 г, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 59 179.58 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/7 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 820.42 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 60 820.42 лв. 

 

 

1.3.6 Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н21/8 от 18.12.2018г., на тема „Механизми на 

възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: 

стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“ с 

ръководител проф. д-р Катя Георгиева, Институт по физиология на растенията и 

генетика, БАН 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 7796.96 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52203.04 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 1 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н21/8 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1881 от 18.09.2020 г, че разходите по договора са 
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признати и законосъобразни в размер на 52 203.04 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/8 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 7 796.96 лв., да бъде прехвърлена към втория 

етап. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н21/8 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1881 от 18.09.2020 г, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 52 203.04 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/8 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 7 796.96 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 67 796.96 лв. 

 

 

1.3.7 Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н21/11 от 18.12.2018 г., на тема „Изследване 

на феромонната комуникация при пепелянката (Vipera ammodytes) и нейната роля в 

поведението на вида“, с ръководител доц. д-р Борислав Наумов, Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания- БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3159.81 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56840.19 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 (съгласно отчета) 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 1 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много Добър“ на научната част по договор КП-06-Н21/11 от 

18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1892 от 18.09.2020 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 840.19 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  
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3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/11 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 3 159.81 лв., да бъде прехвърлена към втория 

етап. 
 

 Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „Много Добър“ 

на научната част по договор КП-06-Н21/11 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1892 от 18.09.2020 г, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 56 840.19 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/11 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 3 159.81 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 63 159.81 лв. 

 

1.3.8 Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на  отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н21/4 от 18.12.2018 г., на тема „Нови 

биофизични маркери за нарушения в коагулационната система при бременност с 

висок риск“, ръководител доц. д-р Светла Тодинова, Институт по Биофизика и 

биомедицинско инженерство - БАН 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8 012.84 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 987.16 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 6 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много Добър“ на научната част по договор КП-06-Н21/4 от 

18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1821 от 15.09.2020 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 987.16 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/4 в размер на 60 

000.00лв. 

4. ИС приема решение сумата на неизразходваните средства 8 012.84 лв., да бъде 

прехвърлена към 2 етап. 
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Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н21/4 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1821 от 15.09.2020 г, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 51 987.16 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/4 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 8 012.84 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втори етап. Сума за отчитане за втори етап е 68 012.84 лв. 

 

1.3.9 Доклад с вх. №ФНИ-2681 от 18/11/2020 г. от доц. д-р Стойно Стойнов, 

ръководител на договор КП-06-Н21/9 от 18.12.2018 г., на тема "Кинетика и 

механизми на поправка на Белтък-ДНК сшивки.", Институт по молекулярна 

биология – БАН. 

Относно: Второ удължаване срока на проекта с 6 м. до 18.08.2021 г. 

Обосновка: Като ръководител иа проект КП06-Н21-9. финансиран от Фонд научни 

изследвания, на тема Кинетика и механизми на поправка на Белтък-ДНК сшивки, моля 

да ми бъде разрешено срокът за изпълнение на текущия етап на проекта да се удължи с 

допълнителни 6 месеца + 2-та месеца дадени служебно от ФНИ, които не бяха включени 

в предходното удължаване на проекта. Епидемията от COVID-19 в страната наруши 

експерименталната ни работа по проект, а двама учени бяха заразени и карантинирани за 

дълъг период от време. Лабораторията ни участва активно и в изследвания на SARS-

CoV-2. които са с приоритет с развитието па пандемията COVID-19, като се опитваме да 

визуализираме заразяването на клетки с SARS-CoV-2 в реално време, използвайки 

белязани псевдовирусни частици. Това зае голяма част от времето на учените, 

участващи в проекта „Кинетика и механизми на поправка на Белтък-ДНК сшивки". и до 

забавяне на изпълнение на работата по него н на публикуване на получените резултати. 

Ето защо моля да ми бъде разрешено срокът за изпълнение на текущия етап на проекта 

да се удължи е допълнителни 6 месена + 2 м. служебни - до 18 август 2021. 

Приложено е одобрение от ръководителя на Базовата организация. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките 

за конкурса и приема второто удължаване на срока на договор КП-06-Н21/9, с 6 

/шест/ + 2 /два/ отпуснати от ФНИ до 18.08.2021г., Първото удължение е било с 6 

/шест/ месеца. ПНЕК предлага, ИС да одобри исканата промяна на срока и да се 

сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема второ удължаване на срока на 1 етап договор КП-06-Н21/9, с 6 

месеца до 18.06.2021 г., като се подпише допълнително споразумение. 
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1.3.10 Доклад с вх. №0903/80 от 01/10/2020 г. от доц. д-р Екатерина Крумова, 

ръководител на договор ДН-01/1 от 16.12.2016 г., на тема "Каталаза от 

антарктически гъби: роля в антиоксидантната защита, локализация, 

регулация и свойства“, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН. 

Относно:  Второ удължаване срока на проекта с 5 м. до 10.07.2021  г. 

Обосновка: Предлагаме второ удължаване на срока за изпълнение на проект 

ДН01/1- 2016г на тема: „Каталаза от антарктически гъби: роля в антиоксидантната 

защита, локализация, регулация и свойства” в рамките на проекта. Срок за 

изпълнение на втория етап: 18 м. – до 10.12.2020 г. 

Дата, според удължаването във връзка с противоепидемичните мерки в страната 

(Протокол 12 от 16.03.2020 г. на Изпълнителният съвет на ФНИ) -10.02.2021 г. 

дата,предложена за приключване на II етап – 10.07.2021 г. 

Удължаването се налага от някои трудности, които колективът срещна при 

набавянето на химикали и консумативи за работа, произтичащо както от 

противоепидемичните мерки, така и от трудности, свързани с изпълнението на 

обществените поръчки. 

Наложилото се удължаване на срока за изпълнение на 2-ия етап от договора е 

съгласувано с ръководството на ИМикБ. 

Приложено е одобрение от ръководителя на Базовата организация. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките 

за конкурса и приема второто удължаване на срока на договор ДН-01/1, с 5 /пет/ 

месеца до 10.07.2021 г., в което удължение са включени двата месеца отпуснати от 

ФНИ с Протокол №12 от 16.03.2020 г., относно епидемията с COVID-19. ПНЕК 

предлага, ИС да одобри исканата промяна на срока и да се сключи допълнително 

споразумение. 
  

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на 2 етап по договор ДН-01/1, с 7 месеца, до 

10.07.2021 г., като се подпише допълнително споразумение. 

 

 

1.3.11 Доклад с вх. №ФНИ-2629 от 05/11/2020 г. от гл. ас. д-р Наташа Иванова, 

ръководител на договор КП-06-Н21/10 от 18.12.2018 г., на тема: "Проучване 

на полово-зависимите терапевтични ефекти на новия мелатонинергичен 

препарат пиромелатин при експериментален модел на пренатален стрес", 

Институт по Невробиология, БАН. 

Относно:  Второ удължаване срока на проекта с 9 м. до 18.07.2021  г. 

Обосновка: Във връзка с противоепидемичните мерки в страната и извънредното 

положение беше забавено изпълнението на анализа и статистическа обработка на 

резултатите от работен пакет 2 на първи етап на работната програма (изследване  на 

експресията на минерал- и глюкокортикондни рецептори в хииокамп), а оттам и 

докладване на научните резултати. Беше поискано удължаване на  текущия първи 

етап на проекта с допълнителни 3 месеца към автоматично удължения срок от 2 

месеца на Фонд „Научни изследвания“, което беше одобрено от ПНЕК по 
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Биологически науки с Протокол№10 от 10/27.05.2020 г.  Поради продължаващо 

забавяне на отговори от научни списания и масов отказ на рецензенти за оценка са 

забавени публикациите и докладване на научните резултати в списания с импакт фактор. 

Това поражда необходимост от удължаване срока за изпълнение на първи етап на проект 

по договор КП-06-Н21/10 от 18.12.2018 г. с допълнителни 9 месеца до 18.07. 2021 г. и 

представяне на отчета за първи етап на проекта във ФНИ до 18.08.2021 г.  

Приложено е одобрение от ръководителя на Базовата организация. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките 

за конкурса и приема второто удължаване на срока на договор КП-06-Н21/10, с 9 

/девет/ месеца до 18.07.2021 г., в което удължение не се включват двата месеца 

отпуснати от ФНИ относно епидемията с COVID-19, защото са включени в 

предходното удължение. ПНЕК предлага, ИС да одобри исканата промяна на срока 

и да се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на 1 етап на договор КП-06-Н21/10 допълнително 

със 7 месеца до 18.06.2021 г., в което удължение вече са включени веднъж 

отпуснатите 2 месеца от ФНИ, относно епидемията с COVID-19, като се 

подпише допълнително споразумение. 

 

 

1.4. Доклад с вх. № 94ММ/103 от 26.11. 2020 г. от проф. д-р Матилда Александрова – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Обществени науки към 

Фонд “Научни изследвания” относно предложения за междинни оценки и доклади 

от ръководители: 

 

1.4.1. Доклад с вх.№ 100136/21 от 11.11.2020 г. от доц. д-р Елена Игнатова Савова 

ръководител на договор ДН05/5 от 14.12.2016 г., на тема "Иновативен модел за 

изследване и социализация на странджанското книжовно-документално 

културно наследство", Университет по библиотекознание и информационни 

технологии (УниБИТ) 

Относно: Удължаване на периода за изпълнение на договор ДН05/5 от 14.12.2016 г. с 

6 месеца, считано до 14.06.2021 г. 

Обосновка: Поради извънредната ситуация с пандемията Ковид-19 се налага 

удължаване на срока на договора с цел осигуряване на планираното участие в 

международни научни форуми, чиито сборници ще бъдат индексирани в световните 

научни бази. Конференциите са посочени конкретно: 15th annual International 

Technology, Education and Development Conference (INTED2021), Валенсия - Испания 

и 19th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and 

Applications: EISTA 2021, Флорида, САЩ. Резултатите от тях се публикуват в 

реферирани издания с импакт фактор /Web of Science и Scopus/, което ще 

популяризира постигнатите резултати по проекта и ще бъде отразено в крайния отчет 

на проекта. Удължаването на срока е необходимо и поради довършване работата по 

двуезичен албум „Илинденско-Преображенското въстание“ с непубликувани до 
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момента фотографии и материали. Към доклада е приложено съгласие от 

ръководителя на базовата организация. Исканото удължаване няма да наруши 

финансовите параметри заложени за етапа. 

Имайки предвид, че за договор ДН05/5 от 2016 г. ПНЕК вече е потвърдил едно 

удължение с 6 месеца (до 14.12.2020 г.), новото удължение следва да бъде потвърдено 

от ИС на ФНИ, съгласно чл.75 ал.3. 

Решение на ПНЕК: По договор ДН05/5 от 2016 година ПНЕК по ОН Предлага на ИС 

на ФНИ срокът за изпълнение на договора да се удължи с нови 6 месеца, считано до 

14.06.2021 г. след подписването на допълнително споразумение. 

 

 Решение на ИС: 

Приема удължаване на втория етап по договор ДН05/5 от 2016 година с нови 6 

месеца, считано до 14.06.2021 г., като се подпише допълнително споразумение. 

 

 

1.4.2. Доклад с вх. № 1002/17 от 6.11.2020 г. от доц. д-р Георги Теохаров Тупаров 

ръководител на договор ДН05/10 от 14.12.2016 г. на тема: "Педагогически и 

технологични аспекти на образователните компютърни игри", Нов български 

университет. 

Относно:  

Удължаване срокът за изпълнение на Втори етап от договора ДН 05/10 – 2016, 

считано от 27.12.2020 г. до крайна дата 27.06.2021 г. 

Обосновка:  

Мотивите за удължаването на срока на проекта са свързани с:  

- невъзможността за тестване на част от създадените прототипи на образователни 

компютърни игри с ученици и учители, включително и тези за работа с деца със СОП, 

поради пандемията от Covid-19 в Република България. Това прави невъзможна 

работата по част от проекта в периода м. март – м. септември 2020 г. 

- необходимостта от време за рецензиране, одобряване за публикуване и индексиране 

в Scopus и Web of Science, на публикации по събраните до момента материали от 

изследванията, което отнема средно от 3 до 6 месеца. 

Договор ДН05/10 има предходно удължаване на срока за изпълнение на втория етап с 

6 месеца от протокол №7 на ПНЕК по ХН от 14.04.2020 г. до 27.12.2020 

Решение на ПНЕК: По договор ДН05/10 от 2016 година ПНЕК по ОН на основание 

разпоредбите на чл. 14 /1/ от Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 

71 до чл. 75 от ПФНИ, предлага на ИС да приеме заявлението относно второ 

удължаването на срока за изпълнение на втория етап на проекта с 6 (шест) месеца до 

27.06.2021 г. след подписването на допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема повторно удължаване срока на втория етап на договор ДН05/10 от 

2016 година с 6 месеца, считано до 27.06.2021 г., като се подпише допълнително 

споразумение.  

 

 

1.4.3. Доклад с вх.№ 100109/11 от 16.11.2020 г. от доц.д-р  Силвия Трифонова 

Трифонова ръководител на договор ДН15/10 от 2017 г., на тема "Иновативната 
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неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните 

ефекти за развитие и развиващите се държави с акцент върху България" - УНСС 

Относно:  

Удължаване на срока на проекта с 6 месеца, считано от 12.06.2021 г., до крайна дата 

12.12.2021 г. 

Обосновка: 

Мотивите за удължаването на срока на проекта са свързани с невъзможността за 

нормално протичане на работния процес и за изпълнение на задачите по работната 

програма за втория етап поради пандемията от Covid-19 в Република България, която 

е довела до изключително сериозни трудности от организационен, технически, научен 

и друг характер в изпълнението на проекта. 

Решение на ПНЕК: Тъй като по договора има вече едно удължение с 6 м., по договор 

ДН15/10 от 2017 година ПНЕК по ОН на основание разпоредбите на чл. 14 /1/ от 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

предлага на ИС да удължи срока на проекта с още 6 (шест) месеца до 12.12.2021 г., 

като се сключи допълнително споразумение поради предходно удължение. 
 

Решение на ИС: 

Приема второ удължаване срока на договор ДН15/10 от 2017 година с 6 

месеца, считано до 12.12.2021 г., като се подпише допълнително споразумение. 

 

1.4.4. Доклад с вх.№ ФНИ-2656 от 12.11.2020 г. от д-р Лилия Виткова Бабакова 

ръководител на договор КП-06-М35/2 от 2020 г., на тема "(Де)мотивационни 

фактори и характеристики за избора на учителската професия като кариера при 

ученици, студенти, обучаващи се в педагогически специалности, и начинаещи 

учители", Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "проф. 

Асен Диамандиев" 

Относно: 

Промяна на член от екипа. 

Обосновка:  

За да бъда коректна към Фонд “Научни изследвания”, трябва да Ви уведомя, че 

Радослав Мавревски, докато се разглеждаше възражението, стана доцент той е 

включен като член на екипа, при подаване на проектното предложени беше главен 

асистент, за да не се различавам от подаденото проектното предложение, трябва да 

знаете за настъпилите промени. 

Ако е необходимо, моля да бъде изваден като член на научния колектив. Неговите 

задачи ще бъдат извършени от останалите членове на екипа. 

Решение на ПНЕК: По договор КП-06-М35/2 от 2020 година ПНЕК по ОН Предлага 

на ИС да приеме информацията за сведение. 
 

Решение на ИС: 

Приема информацията за доц. Радослав Мавревски за сведение по договор КП-

06-М35/2 от 2020 г. 

 

1.4.5 Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор № КП-06-ОПР-01-3 от 17/12/2018 г. на тема 

„Разработване на гъвкава методология за развитие и управление на иновационни 
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проекти в научни организации“, с ръководител гл. ас. д-р Зорница Йорданова, 

Университет за национално и световно стопанство – УНСС. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 107 000 лв. 

Преведени средства: 53 500 лв. 

Неизразходвани средства: 7383.71 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46116.29 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 16 

От тях по проблематиката на проекта 5 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия във форуми: 7 

 

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

научната част по договор № КП-06-ОПР-01-3 от 17/12/2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0479 

финансово становище с вх.№ ФНИ-1791 от 14.09.2020 г. (първа страница на одита, 

вх.№ в Деловодство ФНИ), че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 46116.29 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № КП-06-ОПР-01-3 от 

17/12/2018 г. в размер на 53 500 лв. 

4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства, в размер на 7383.71 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

5. Сума за отчитане през втори етап 60 883.71 лв. 
 

Решение на ИС: 

Връща доклада към ПНЕК като изисква нов доклад, който да бъде представен на 

следващо заседание с по-систематизирана информация относно междинен отчет 

по договор КП-06-ОПР-01-3 от 17/12/2018 г. 

 

1.4.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор № КП – 06 – ОПР 05/14 ОТ 17.12.2018 Г., на 

тема „Приложение на смесената реалност в обучението и популяризирането на 

културно-историческото наследство в университетска информационна среда“ с 

ръководител проф. дн Ирена Петева, Университет по библиотекознание и 

информационни технологии (УниБИТ). 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9828.67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор: 50171.33 лв. 

Брой докторанти в проекта: 8, като 2 са защитили  

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 17 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия във форуми: няма данни  

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

научната част по договор № КП – 06 – ОПР 05/14 ОТ 17.12.2018 Г  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0318 

финансово становище с вх.№ 2315 от 13.10.2020 г. (първа страница на одита, вх.№ в 

Деловодство ФНИ), че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 50171.33 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № КП – 06 – ОПР 05/14 ОТ 

17.12.2018 Г в размер на : 60 000 лв. 

4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства, в размер на 9828.67 лв да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

5. Сума за отчитане през втори етап 69828.67 лв. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема „Добра“ оценка на 

научната част по договор № КП – 06 – ОПР 05/14 ОТ 17.12.2018 Г  

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

0318 финансово становище, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50171.33 лв. и непризнати разходи в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП – 06 – ОПР 05/14 ОТ 

17.12.2018 Г в размер на 60 000 лв., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 9828.67 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане през 

втория етап е 69828.67 лв. 

 

1.4.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор № КП-06-Н25/1 от 13.12.2018 г., на тема 

„Психично здраве и социални неравенства“ с ръководител гл. ас. д-р Вероника 

Димитрова, Изследователски център по социални науки към катедра 

„Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 617.27 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 382.73лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 
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Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия във форуми: 7 

 

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

научната част по договор № КП-06-Н25/1 от 13.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0301 от 

30.09.2020 г. финансово становище, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 382.73лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н25/1 от 13.12.2018 в 

размер на 60 000лв. 

4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства, в размер на 617.27 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

5. Сума за отчитане през втори етап 60 617.27 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема „Добра“ оценка на 

научната част по договор № КП-06-Н25/1 от 13.12.2018 г. 

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

0301 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 59 382.73лв. и непризнати разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП-06-Н25/1 от 13.12.2018 в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 617.27 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане през 

втория етап е 60 617.27 лв. 

 

 

1.4.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор № КП-06-ОПР05/8 17.12.2018г., на тема 

„Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до 

европейска столица на културата“ с ръководител: доц. д-р Борян Георгиев Янев, 

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 65%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 40 398.43 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 601.57 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 10 
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 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия във форуми: 2 

 

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

на научната част по договор № КП-06-ОПР05/8 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 260 

финансово становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 19 601.57 лв.  

3. ПНЕК предлага 13 810 лв. представляваща 25% от общо допустимите разходи да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. Останалата сума от 26 588.43 

лв. да бъде приспадната от сумата, която да бъде преведена за финансиране на втори 

етап.  

4. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № КП-06-ОПР05/8 от 

17.12.2018 г в размер на 15 411.57 лв. 

5. Сума за отчитане през втория етап 55 810 лв. 

6. ПНЕК прилага обосновка за неизразходваните средства от ръководителя на проекта. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема „Задоволителна“ оценка на научната част по договор № КП-06-

ОПР05/8 от 17.12.2018 г. на основание на доклада на ПНЕК, в който е 

посочено, че работната програма е изпълнена частично. 

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

260 финансово становище, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 601.57 лв. и сума на непризнатите разходи 0 

лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП-06-ОПР05/8 от 

17.12.2018 г., като предвидената за втория етап сума в размер на 60 000 лв. 

се намали с коефициент 0,7 до 42 000 лв. и бъдат приспаднати остатъкът 

от неизразходваните средства по т. 4, които не се прехвърлят към втория 

етап, 26 588.43 лв. като се сключи допълнително споразумение съгласно 

ПФНИ. Сумата за плащане за втория етап е 15 411.57 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 40 398,43 лв. да се редуцира до 25 

% от общата стойност на преките допустими разходи за първия етап (55 

240 лв.), а именно 13 810 лв. и да бъде прехвърлена и отчетена към втория 

етап на договора след сключване на допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Останалата част от неизразходваните  средства в 

размер на 26 588.43 лв. да бъде приспадната от предвидената сума, която 

да бъде изплатена за втория етап. Сумата за отчитане на втория етап е 55 

810 лв. 

 

 

 

1.4.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г., на тема 

„Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото 
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развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“ с 

ръководител Проф. д-р Теодора Маринова Георгиева, Международно Висше 

Бизнес Училище – Ботевград. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 980.00 лв. 

Преведени средства: 59 990.00 лв. 

Неизразходвани средства: 8 967.19 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 022.81 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия във форуми: 11 

 

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

научната част по договор № КП-06-Н25/3 от 2018 г. 

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

0134/1992 г. (отбелязан е в одита, печат на одитора) финансово становище с вх.№ 

ФНИ - 1240 от 13.07.2020 г. (първа страница на одита, вх.№ в Деловодство ФНИ), че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 51 022.81 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н25/3 от 2018 г. в 

размер на 59 990.00 лв. 

4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства, в размер на 8 967.19лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

5. Сума за отчитане през втори етап 68 957.19 лв. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор № КП-06-Н25/3 от 2018 г. 

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

0134, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 51 

022.81 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП-06-Н25/3 от 2018 г. в 

размер на 59 990,00 лв. и непризнати разходи в размер на 0,00 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 8 967.19 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане през 

втория етап е 68 957.19 лв. 

 

 

1.4.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор № КП-06-Н25/5 от 13.12.2018 г., на тема 

„Взаимовръзка между психо-социални и епигенетични характеристики при лица с 
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проблемна употреба на психоактивни вещества“ с ръководител гл. ас. д-р Мария 

Кръстева, Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 6850.55 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 149.45 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия във форуми: 2 

 

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

научната част по договор № КП-06-Н25/5 от 2018 г. 

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

5530 (отбелязан е в одита, печат на одитора) финансово становище с вх.№ ФНИ - 

1776 от 11.09.2020 г. (първа страница на одита, вх.№ в Деловодство ФНИ), че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 53 149.45 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № КП-06-Н25/5 от 2018 г. в 

размер на 60 000.00 лв. 

4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства, в размер на 6850.55 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

5. Сума за отчитане през втори етап 66850.55 лв. 
 

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

научната част по договор № КП-06-Н25/5 от 2018 г.  

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

5530 финансово становище, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 149.45 лв. и непризнати разходи в размер на 0, 

00 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н25/5 от 2018 г. в 

размер на 60 000.00 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 6850.55 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане през 

втория етап е 66850.55 лв. 

 

 

1.4.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор № КП-06-Н25/2 от 2018 г., на тема 

„Информационен портал за архнвно- документално наследство на Българското 
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възраждане“ с ръководител доц. д-р Християн Атанасов, Университет по 

библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 118 706.14 лв. 

Преведени средства: 59 353.07 лв. 

Неизразходвани средства: 4 025.46 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 5.63 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 321.98 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 25 

  От тях с импакт фактор: 0 

  Индексирани в web of science: 12 

  От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор КП-06-Н25/2 от 2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0318 

финансово становище от 17.08.2020 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 55 321.98 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 4 025.46 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага непризнатите разходи от 5.63 лв да бъдат удържани от сумата за 

финансиране на втория етап на договор № КП-06-Н25/2 от 2018 г. в размер на 59 

353.07 лв.  

5. ПНЕК предлага сумата за финансиране на втория етап на договор № КП-06-Н25/2 от 

2018 г. в размер на 59 347.44 лв. 

6. Сума за отчитане през втори етап 63 372.90 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06-Н25/2 от 2018 г.  

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

0318 финансово становище, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 55 321.98 лв. и непризнати разходи в размер на 

5.63 лв. 

3. Сумата за финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н25/2 от 2018 г. в 

размер на 59 347.44 лв., като се сключи допълнително споразумение и бъдат 

приспаднати непризнатите разходи.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 025.46 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сумата за отчитане през втория етап е 63 378.53 лв. 

 

 

1.4.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор № КП-06-Н25/4 от 2018 г., на тема 
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„Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: 

състояние и предизвикателства“ с ръководител проф. дсн Валентина Миленкова, 

ЮЗУ Благоевград. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 691.54 лв. 

Преведени средства: 59 845.77 лв.  

Неизразходвани средства: 3 229.63 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 616.14 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 3 

 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор № КП-06-Н25/4 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0334 

финансово становище с вх. № ФНИ-936 от 19.06.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 616.14 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 3 229.63 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н25/4 от 2018 г. в 

размер на 59 845.77 лв. 

5. Сума за отчитане през втори етап 63 075.40 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението и описанието в доклада на ПНЕК, ИС приема 

оценка „Много добър“ на научната част по договор № КП-06-Н25/4 от 2018 г. 

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

0334 финансово становище, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 616.14 лв. и непризнати разходи в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП-06-Н25/4 от 2018 г. в 

размер на 59 845.77 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 229.63 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сумата за отчитане през втория етап е 63 075.40лв. 

 

 

1.4.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор №КП-06-ОПР-05/10 от 17. 12. 2018 г  

Тема: „Булгарика – Културогичен профил на българската диаспора“ с 

ръководител доц. д-р Боряна Бужашка, Университет по библиотекознание и 

информационни технологии. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 92% 

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв.  

Преведени средства: 60000 лв. 

Неизразходвани средства: 12997.66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 47002.34 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 14 

От тях с импакт фактор: 0 

 Индексирани в web of science : 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

/заявени са 6 публикации с импакт ранг, това трябва да са публикации 

индексирани в SCOPUS. Отчетът обаче не дава информация за такива 

публикации./ 

Брой участия във форуми: 8 

 

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

научната част по договор №КП-06-ОПР-05/10 от 17. 12. 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор №0318 

финансово становище с вх.№ ФНИ-1807 от 15.09.2020г. ,че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 47000.34лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор №КП-06-ОПР-05/10 от 17. 12. 

2018 г размер на 60000лв. 

4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства, в размер на 12997.66 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

5. Сума за отчитане през втория етап 72997.66 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението и описанието в доклада на ПНЕК, ИС приема 

оценка „Добър“ на научната част по договор №КП-06-ОПР-05/10 от 17.12.2018 

г. 

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

0318 финансово становище, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 47000.34 лв. и непризнати разходи в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор №КП-06-ОПР-05/10 от 17.12. 

2018 г. размер на 60 000лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12997.66 лв., която е в размер 

под 25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап 

следва да е 72997.66 лв. 

 

 

1.4.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор № КП-06-Н25/8 от 2018 г., на тема „Модел на 
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ефективна визуално- комуникативна и медийна среда за формиране и 

възпитаване на нови публики в сферата на изкуствата и културните и творчески 

индустрии чрез споделени пространства“, с ръководител проф.д-р Теодора 

Петрова – Иванова, СУ "Св.Кл.Охридски". 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 87% 

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв. 

Преведени средства: 60000 лв. 

Неизразходвани средства: 13122.31лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46877.69лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 0  

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия във форуми: 3 

 

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

научната част по договор № КП - 06-Н 25/8 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор CGAP 

5530финансово становище с вх.№ ФНИ – 1900 от 18.09.2020г (първа страница на 

одита, вх.№ в Деловодство ФНИ), че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46877.69 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор №06-Н 25/8 от 17.12.2018 г. в 

размер на 60000 лв. 

4. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства, в размер на 13122.31 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

5. Сума за отчитане през втори етап 73 122.30 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема „Добра“ оценка на 

научната част по договор № КП - 06-Н 25/8 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

№5530 финансово становище, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46877.69 лв. и непризнати разходи в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор №КП-06-Н25/8 от 17.12.2018 г. 

в размер на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13122.31 лв., която е в размер 

под 25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап 

следва да е 73 122.30 лв. 
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1.5. Доклад с вх. № 94ОО/21 от 26.11.2020 г . от проф. Огнян Бумбаров – 

председател на ПНЕК по Технически науки относно разглеждане на отчети и 

доклади от ръководители на договори. 

 

1.5.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/1 от 2018 г. на тема 

„Фероелектрични оксиди върху силиций за нови сензорни устройства“  с 

ръководител доц. д-р инж. Георги Христов Добриков, базова организация 

Технически университет – София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95% (100% и 90%) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 11 388.90 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 611.10 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 1 

 

Решение на ПНЕК: 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/1 от 2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 48 611.10 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н27/1 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 11 388.90 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора, като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране. 
 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/1 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 48 611.10 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н27/1 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 11 388.90 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап, като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране. Сумата за отчитане на втория 

етап е 71 388.90 лв. 
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1.5.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/7 от 2018 г. на тема 

„Изследване и моделиране на структурни характеристики и механично 

поведение на високотехнологични дисперсно-армирани силикатни композити“ 

с ръководител доц. д-р инж. Мирона Миронова, базова организация Институт 

по механика, БАН 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 85% (80% и 90%)  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 712.14 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 287.86 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-Н27/7 от 2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 46 287.86 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/7 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 712.14 лв. (24.84 % от преките 

допустими разходи) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на 

договора, като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. 
 

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

на научната част по договор КП-06-Н27/7 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 287.86 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н27/7 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 712.14 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап, като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране. Сумата за отчитане на втория 

етап е 73 712.14 лв. 
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1.5.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/10 от 2018 г. на тема 

„Човешкият фактор в дистанционно-управляемите летателни системи – 

анализ, оценка и подбор“ с ръководител чл.кор. проф. Петър Гецов, д.т.н., 

базова организация Институт за космически изследвания и технологии, БАН.  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 91 % (90% и 

92,5%) 

Първоначална обща сума на договора: 93 000 лв. 

Преведени средства: 46 500 лв. 

Неизразходвани средства: 4 182.67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 42 317.33 лв. 

Брой докторанти в проекта:1 

Брой млади учени в проекта:1 

Брой научни публикации (общо): 5 публикации (2 на английски език и 3 на 

български език) и 1 монография 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 3 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка  

„задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Н27/10 от 2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 42 317.33 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н27/10 от 2018 г., 

като общата сума за финансиране (46 500 лв.) се намали по коефициент 0,7 или 

крайна сума за финансиране в размер на 32 550 лв., като бъде сключено 

допълнително споразумение към договора за финансиране.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 182.67 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание доклада на ПНЕК и слабата публикационна дейност, ИС 

приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор КП-06-

Н27/10 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 42 317.33 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/10 от 2018 г., 

като общата сума за финансиране (46 500 лв.) се намали по коефициент 0,7 

или крайна сума за финансиране в размер на 32 550 лв., като бъде 

сключено допълнително споразумение към договора за финансиране.  

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 182.67 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап, като се сключи допълнително 
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споразумение към договора за финансиране. Сумата за отчитане на втория 

етап е 36 732.67 лв. 

1.5.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/11 от 2018 г. на тема 

„Антенни технологии за носими върху тялото на човек устройства в бъдещите 

комуникационни мрежи“ с ръководител доц. д-р инж. Николай Тодоров 

Атанасов, базова организация Югозападен университет "Неофит Рилски" - 

Благоевград. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6 371.77 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 628.23 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 7 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

Участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК: 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/11 от 2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 53 628.23 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/11 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 371.77 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 
 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/11 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 628.23 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/11 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 371.77 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане 

на втория етап е 66 371.77 лв. 
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1.5.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/15 от 2018 г. на тема 

„Иновативни презареждаеми безвъглеродни цинк-въздушни клетки“ с 

ръководител доц. д-р Гергана Стефанова Райкова, базова организация 

Институт по електрохимия и енергийни системи, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 99% (100%; 98%)  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 165.09 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 520.63 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 314.28 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-Н27/15 от 2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 46 314.28 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 520.63 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н27/15 от 2018 г., 

като от предвидената за втори етап сума в размер на 60 000 лв. бъдат 

приспаднати непризнатите разходи по т. 2. Сумата за плащане за втори етап е 59 

479.37 лв., като ПНЕК предлага да се сключи допълнително споразумение 

съгласно ПФНИ. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 165.09 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора след сключване на допълнителното 

споразумение. 
 

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

на научната част по договор КП-06-Н27/15 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 314.28 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 520.63 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н27/15 от 2018 г., 

като от предвидената за втори етап сума в размер на 60 000 лв. бъдат 

приспаднати непризнатите разходи по т. 2. Сумата за плащане за втори 

етап е 59 479.37 лв., като ПНЕК предлага да се сключи допълнително 

споразумение съгласно ПФНИ. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 165.09 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап, като се сключи допълнително 
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споразумение към договора за финансиране. Сумата за отчитане на втория 

етап е 73 165.09 лв. 

 

1.5.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/17 от 2018 г. на тема 

„Нови графенови композити с участие на наноразмерен цинков оксид и 

метални наночастици“ с ръководител доц. д-р инж. Анна Дякова Станева, 

базова организация Химикотехнологичен и металургичен увниверситет - 

София. 

 

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

%) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 128.48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 871.52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 10  

 От тях с импакт фактор: 10  

От тях с импакт ранг: 0 

 Участие в научни форуми: 15 

 

Решение на ПНЕК:  

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/17 от 2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 59 871.52 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н27/17 от 2018 г. 

в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 128.48 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 
 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/17 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 871.52 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н27/17 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 128.48 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане 

на втория етап е 60 128.48 лв. 
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1.5.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/19 от 2018 г. на тема 

„Изследване на HELP механизма на водородно окрехкостяване чрез 

използване на съвременни високопроизводителни хибридни компютърни 

архитектури: моделни симулации и експерименталното им валидиране“  с 

ръководител доц. д-р Ивайло Христов Кацаров, базова организация Институт 

по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и 

аеродинамиика „Акад. Ангел Балевски “, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97.5% (95 % и 

100%) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 20 280.10 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 742.00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 38 977.90 лв 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 3 

 

Решение на ПНЕК:  

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/19 от 2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 38 977.90 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 742.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/19 от 2018 г., 

като от предвидената за втория етап сума в размер на 60 000 лв. бъдат 

приспаднати непризнатите разходи по т. 2., като ПНЕК предлага да се сключи 

допълнително споразумение съгласно ПФНИ. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 20 280.10 лв. да се редуцира до 25 % от 

общата стойност на преките допустими разходи за първия етап (55 320 лв.), а 

именно 13 830 лв. и да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора 

след сключване на допълнително споразумение към договора за финансиране. 

Останалата част от неизразходваните средства в размер на 6 450.10 лв. да бъде 

приспадната от предвидената сума за втория етап. Сумата за плащане за втори 

етап е 52 807.90 лв. 
 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/19 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 
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законосъобразни в размер на 38 977.90 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 742.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н27/19 от 2018 г., 

като от предвидената за втория етап сума в размер на 60 000 лв. бъдат 

приспаднати непризнатите разходи по т. 2, 742.00 лв. и остатъкът от 

неизразходваните средства по т. 4, които не се прехвърлят към втория етап, 6 

450.10 лв. като се сключи допълнително споразумение съгласно ПФНИ. 

Сумата за плащане за втория етап е 52 807.90 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 20 280.10 лв. да се редуцира до 25 

% от общата стойност на преките допустими разходи за първия етап (55 320 

лв.), а именно 13 830 лв. и да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап 

на договора след сключване на допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Останалата част от неизразходваните средства в размер на 6 

450.10 лв. да бъде приспадната от предвидената сума за втория етап. Сумата 

за отчитане на втория етап е 73 830.00 лв. 

 

1.5.8. Доклад с Вх. № ФНИ-918 от 16.06.2020 г. от гл. ас. д-р Димитър Пешев, 

ръководител на договор КП-06-Н37/14 от 2019 г., на тема „Нови възможности 

за оползотворяване на отпадъчните продукти при дестилацията с водна пара в 

производството на етерични масла с помощта на наномембранно разделяне“, 

базова организация ХТМУ - София. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и включване на инж. Йоана 

Динкова Стоянова, редовен докторант при катедра „Биотехнология“ като член на 

колектива. 

Обосновка: Тази промяна се налага във връзка с нуждата от подсилване на 

работните групи ангажирани с аналитичната работа по проекта и със зачисляването 

на инж. Йоана Динкова Стоянова, като докторант към кат. „Биотехнология“, чиято 

на тема за дисертационния и труд е тясно свързана с планираните изследователски 

дейности по проекта. 

Приложени са: 

 Заявление от инж. Йоана Динкова Стоянова за включването й в проекта, 

придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по 

договор КП-06-Н37/14 от 2019 г. 

 Съгласие от ръководителя на базовата организация. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включена инж. Йоана Динкова 

Стоянова като участник в научния колектив по договор КП-06-Н37/14 от 2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включена инж. Йоана Динкова Стоянова като участник в 

научния колектив по договор КП-06-Н37/14 от 2019 г. 

 

1.5.9. Доклад с Вх. ФНИ-2692 от 20.11.2020 г .от доц. д-р Димитър Антонов, 

ръководител на договор КП-06-Н37/22 от 2019 г., на тема „Геогенни 

изследвания на радоновия потенциал за оценка на радоновия индекс при 
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строителство на нови сгради“, базова организация Геологически институт, 

БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и освобождаване на 

специалист Елена Иванова като член на колектива, поради напускането й на 

партньорската организация по проекта – Национален център за радиобиологична и 

радиационна защита. 

Приложени са: 

 Писмо-уведомление от Бистра Куновска, ръководител на ПО, придружено 

със съгласие от Елена Иванова за напускане на научния колектив.  

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по 

договор КП-06-Н37/22 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободена Елена Иванова от научния 

колектив по договор КП-06-Н37/22 от 2019 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободена специалист Елена Иванова от научния колектив 

по договор КП-06-Н37/22 от 2019 г.  

 

1.5.10. Доклад с Вх. № ФНИ-2693 от 20.11.2020 г. от доц. д-р Габор Иван 

Живанович, ръководител на договор КП-06-Н37/29 от 2019 г., на тема 

„Характеризиране на срок на годност на плодове и зеленчуци с 

многокомпонентни ядливи покрития (ECOATFRUIT)“, Институт по 

консервиране и качество на храните-Пловдив. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора, както следва:  

Напускащи членове: 

1. ас. д-р Александър Георгиев Йовчев е преустановил трудово-правните си 

отношения с базовата организация; 

2. ст. експерт Валя Иванова Жечева, микробиолог, е преустановила трудово -

правните си отношения с базовата организация; 

3. ст. експерт Никол Дамянова Вълкова, микробиолог, е в отпуск по майчинство;  

4. ст. експерт Елка Георгиева Бързашка е преустановила трудово-правните си 

отношения с базовата организация. 

Нови членове: 

1. ст. експерт Гергана Костадинова Минева, микробиолог.  

Приложения: 

1. Молба от ст. експерт Гергана Костадинова Минева за включването й в проекта, 

придружена с научна биография. 

2. Писмено съгласие от напускащите членове на научния колектив.  

3. Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н37/29 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включена ст. експерт Гергана 

Костадинова Минева като участник в научния колектив по договор КП-06-Н37/29 

от 2019 г., както и да бъдат освободени ас. д-р Александър Георгиев Йовчев, ст. 

експерт Валя Иванова Жечева, ст. експерт Никол Дамянова Вълкова, ст. експерт 

Елка Георгиева Бързашка. 
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Решение на ИС: 

Приема да бъде включена ст. експерт Гергана Костадинова Минева  като 

участник в научния колектив по договор КП-06-Н37/29 от 2019 г., както и да 

бъдат освободени ас. д-р Александър Георгиев Йовчев, ст. експерт Валя 

Иванова Жечева, ст. експерт Никол Дамянова Вълкова, ст. експерт Елка 

Георгиева Бързашка. 

 

 

1.6. Доклад с вх. № 94ММ/104 от 26.11.2020 г. от проф. Милена Кирова 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Хуманитарни науки 

към Фонд “Научни изследвания” относно предложение за оценки на междинни 

отчети:  

 

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

от изпълнението на договор КП-06-Н30/6 от 13.12.2018 г., на тема „LABedia: 

„Енциклопедия за късната античност на Балканите, ІV век“ с ръководител: доц. д-р 

доц. Златомира Герждикова, Институт за балканистика с Център по тракология 

"Проф. Александър Фол" - БАН 

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

Първоначална обща сума на договора: 117600 лв. 

Преведени средства: 58 800 лв. за първия етап  

Неизразходвани средства: 13 180.02 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 45 619.98 лв.  

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 47 

 От тях с импакт фактор: 2  

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от двамата рецензенти ПНЕК приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор КП 06-Н30/6 от 13.12.2018 г. с ръководител доц. 

д-р Златомира Герджиков на тема „LABedia: „Енциклопедия за късната античност на 

Балканите, ІV век“  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор.  

3. Общата сума по проекта е 117 600 лв. Получената сума за първия етап е 58 800 лв.  

4. Изразходваните средства са на стойност 45 619.98 лв. Това е и стойността на 

признатите разходи.  

5. Неизразходваната сума е в размер 13 180.02 лв. В процентно отношение тя 

представлява 24,35 % от преките допустими разходи за първия етап. Сумата на 

неизразходваните средства от 13 180,02 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап след решение на ИС на ФНИ.  

Приложена е обосновка от ръководителя за неизразходваната сума. 
 

Решение на ИС: 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 42/27.11.2020 г. 

39 

1. На основание предложението на ПНЕК  ИС приема оценка „Много добър“ 

на научната част по договор КП 06-Н30/6 от 13.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 45 619.98 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н27/17 от 2018 г. в 

размер на 58 800 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 180.02 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора след подписване на 

допълнително споразумение. Сумата за отчитане на втория етап е 71 980.02 

лв. 

 

1.6.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи 

етап от изпълнението на договор №КП-06-H 30/7 от 13.12.2018 г., на тема 

„Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия“, с 

ръководител доц. д-р Ана Кочева, Институт за български език „Проф. Л. 

Андрейчин“ при БАН . 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 908.76 лв. 

Преведени средства: 59 954.38 лв.  

Неизразходвани средства: 14 274.24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 45 680.14 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 2  

От тях с импакт ранг: 0 
 

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

научната част по договор КП-06-H 30/7 OT 13.12.2018  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия доклад за фактически 

констатации от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1787/14.09.2020 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 45 680.14 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Предвидената сума за финансиране на втория етап на договор КП-06-H 30/7 OT 

13.12.2018 г. е в размер на 59954.38 лв. (50% от цялата сума по Договора). 

4. Сумата на неизразходваните средства е 14 274.24 лв.  

5. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-H 30/7 OT 13.12.2018 

г. в размер на 59 480.14 лв. 

6. Да бъде прехвърлена 25% от общо допустимите разходи (55 200 лв) на стойност 13 

800 лв.  

7. Сума за отчитане на втори етап 73 754.38 лв. 
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8. Приложена е обосновка от ръководителя на проекта за неизразходваната сума 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК  ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор КП-06-H30/7 OT 13.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 45 680.14 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06-Н30/7 от 2018 г., 

като от предвидената за втория етап сума в размер на 59 954.38 лв. бъде 

приспаднат остатъкът от неизразходваните средства по т. 4, който не се 

прехвърля към втория етап, 474.24 лв. като се сключи допълнително 

споразумение съгласно ПФНИ. Сумата за плащане за втория етап е 59 

480.14 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 14 274.24 лв. да се редуцира до 25 

% от общата стойност на преките допустими разходи за първия етап (55 

200 лв.), а именно 13 800 лв. и да бъде прехвърлена и отчетена към втория 

етап на договора след сключване на допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Останалата част от неизразходваните  средства в 

размер на 474.24 лв. да бъде приспадната от предвидената сума за втория 

етап. Сумата за отчитане на втория етап е 73 754.38 лв. 

 

 

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

от изпълнението на договор №: КП 06 ОПР 05/6 от 2018г. на тема: 

„Християнското и културно-историческото наследство на Северозападна България 

- стратегии за съхраняване и транслиране на локални идентичности“, с 

ръководител: доц. д-р Симеон К. Кацаров, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“. 

 

Изпълнение на предвиденото за първия етап в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 

90% (Първи оценител), 70% (Втори оценител) 

Първоначална обща сума на договора: 118 478.00 лв. 

Преведени средства: 59 239.03 лв.  

Неизразходвани средства: 10 608.36 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 630.67 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 19 

От тях в издания с импакт фактор: 0 

От тях в издания с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 3 

 

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

научната част по договор КП 06 ОПР 05/6 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия доклад за фактически 

констатации от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1787/14.09.2020 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 48 630.67 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП 06 ОПР 05/6 от 2018 г. в размер на 

59 238.97 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 608.36 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. Сума за отчитане през втори етап е 69 847.33 лв. 

 

Препоръки: 
По най-експедитивен начин да се организира закупуването на предвидената за първия 

етап апаратура и техника. 

Да се обърне внимание на публикационната дейност – и като количество и участие на 

всички членове на екипа, така и като качество на изданията, в които се публикува. 

Да се организира дистанционното провеждане на семинара с музейни работници, 

отложен от първия етап. 

Да се изпълни със съдържание набелязаната цел по отношение на „културния и 

религиозен туризъм“ в региона на Северозападна България. 

Да се доработи сайтът на проекта с всички предвидени функционалности. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК  ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор КП 06 ОПР 05/6 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия доклад за фактически 

констатации от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1787/14.09.2020 г., че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 48 630,67 лв. 

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

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП 06 ОПР 05/6 от 2018 г. в 

размер на 59 238.97 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 608.36 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сума за отчитане през втори етап е 69 847.33 лв. 

 

 

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

изпълнението на договор №: КП 06 ОПР 05/7 от 2018 г. а тема: „Доспехите на 

тракийските воини: комплексно интердисциплинарно изследване на бронзово 

предпазно въоръжение от Тракия“, с ръководител: Проф. д-р Тотко Стоянов, СУ 

„Св. Кл. Охридски“. 

Изпълнение на предвиденото за първия етап в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 

80% (Първи оценител), 90% (Втори оценител) 

Първоначална обща сума на договора: 119 460.00 лв. 

Преведени средства: 59 730.00 лв. 

Неизразходвани средства: 25 984.89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 33 745.11 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 8 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях в издания с импакт фактор: 0 

От тях в издания с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 1 

 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор КП 06 ОПР 05/7 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия доклад за фактически 

констатации от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1787/14.09.2020 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 33 745.11 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП 06 ОПР 05/7 от 2018 г. със сумата 

от 47542,11лв. като от сумата за втори етап 59 730,00 се приспадне остатъкът от 

неизразходваните средства, посочени в т. 4 в размер на 12187.27 лв. като се сключи 

допълнително споразумение. 

4. Частта до 25 % от общо допустимите разходи на стойност 13 797.63 лв. да бъде 

прехвърлена за втория етап, а остатъкът от 12 187.89 лв. да бъде приспаднат от сумата 

за финансиране на втория етап. Сума за отчитане на втория етап 73 527 лв. 

Препоръки: 
Да се осъществи отложеното заради пандемията проучване на елементи от защитно 

въоръжение в музеите в Южна България (Пловдив, Сливен, Хасково, Нова Загора, 

Казанлък, Кюстендил и Благоевград). 

Да се довърши експерименталната работа върху пробите от защитно въоръжение с оглед 

създаване на метод за анализ на сплави в старинни артефакти. 

Да се намери начин за осъществяване на анализа с ICP-AES, ICP-MS и LA-ICP-MS, 

предназначен да определи елементния състав на метални елементи от защитно 

въоръжение 

Да се осъществи планираното участие в отложения за 2021 г. Международен 

археологически симпозиум в Лисабон. 

Да се активизира публикационната дейност. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК и слабата публикационна активност, 

ИС приема оценка „Задоволителна“ на научната част по договор КП 06 ОПР 

05/7 от 2018 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия доклад за фактически 

констатации от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1787/14.09.2020 г., че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 33 745.11 лв. 

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

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП 06 ОПР 05/7 от 2018 г. със 

сумата от 29 623.74 лв. като от редуцираната сума за втория етап 41 811.00 лв. 

(59 730,00 х 0,7) се приспадне остатъкът от неизразходваните средства, 

посочени в т. 4 в размер на 12187.27 лв. като се сключи допълнително 

споразумение. 
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4. Частта до 25 % от преките допустими разходи на стойност 13 797.63 лв. да бъде 

прехвърлена за втория етап, а остатъкът от 12 187.89 лв. да бъде приспаднат от 

сумата за финансиране на втори етап. Сума за отчитане на втори етап 55 608.63 

лв. 

 

 

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

изпълнението на договор КП 06-ОПР05/4 от 17.12.2018 г. на тема: „Медиите, 

образованието и политиката: национални и европейски измерения на езиковата 

култура в публичната реч“ с ръководител доц. д-р Владислав Миланов, базова 

организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

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

Първият оценител: 85%, а вторият - 50% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3159.53 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 840.47 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 11  

От тях с импакт фактор: 5  

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП 06-ОПР05/4 от 17.12.2018 г. 

2. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за научната част на проект по договор КП 06-

ОПР05/4 от 17.12.2018 г.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП 06-ОПР05/4 от 17.12.2018 

г. в размер на 60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 3159.53 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.  

5. Сума за отчитане през втори етап 63159.53 лв. 
 

Решение на ИС: 

Връща доклада към ПНЕК, като изисква да се направи допълнителна проверка за 

научните резултати и публикациите, включени в междинния отчет по договор КП 

06-ОПР05/4 от 17.12.2018 г. и  се представи нов доклад на следващо заседание на 

ИС. 

 

 

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

от изпълнението на договор КП 06-ОПР05/3 от 17.12.2018 г. на тема: „България 

между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против 

арианите от Атанасий Александрийски“ с ръководител проф. дфн Татяна Славова, 

базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и във връзка 

с доклад за фактически констатации вх. №ФНИ-1281 от 16 юли 2020 г. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90% 

Първоначална обща сума на договора: 119 030.42 лв. 

Преведени средства: 59 515.06 лв. 

Неизразходвани средства: 13 253.71 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 261.50 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 5  

От тях с импакт фактор: 2 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП 06-ОПР05/3 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор (№5530) с вх. № ФНИ-1281 от 16.07.2020 г. Разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 46 261.50 лв. Няма непризнати 

разходи.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП 06-ОПР05/3 от 17.12.2018 

г. в размер на 59 514.94лв., като бъде сключено допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 253.71 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.  

5. Сума за отчитане през втория етап 72 768.65 лв. 

6. Приложена е обосновка от ръководителя за неизразходваната сума. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК  ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор КП 06-ОПР05/3 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор (№5530), че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 261.50 лв. и непризнати разходи в размер на 

0,00 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП 06-ОПР05/3 от 17.12.2018 

г. в размер на 59 515.94 лв., като бъде сключено допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 253.71 лв., която е в 

размер под 25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да 

бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория 

етап следва да е 72 768.65 лв. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06-НЗО/З от 2018 г., с ръководител проф. д-р 

Владимир Пенчев на тема: „Културно наследство и институционализация на 

българските исторически и съвременни мигрантски общности отвъд Европа“, 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 840 лв. 

Преведени средства: 59 920 лв. 
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Неизразходвани средства: 12 211.28 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 47 708.72 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 9 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

 

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

научната част по договор № КП-06-H30-3 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 260 

финансово становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 47 708.72 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № КП-06-ОПР05/8 от 

17.12.2018 г в размер на 59 920 лв. 

4. ПНЕК предлага сумата от неизразходваните средства в размер 12 211.28 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

5. Сума за отчитане през втори етап 72 131.28 лв. 

6. Приложена е обосновка от ръководител за неизразходваните разходи. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор № КП-06-H30-3 от 2018 г. 

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

260 финансово становище, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 47 708.72 лв. и непризнати разходи в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06-ОПР05/8 от 

17.12.2018 г. в размер на 59 920 лв., като се сключи допълнително 

споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12 211.28 лв., която е в 

размер под 25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да 

бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория 

етап следва да е 72 131.28 лв. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Разни. 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ 80/992 от 26.11.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на Фонд „Научни изследвания“ във връзка с организиране и провеждане 

на специализирано обучение на служителите от ФНИ. Обучението включва 

въпроси, свързани с коректното изпълнение на служебните задължения на 

служителите, както и в изпълнение на законови изисквания. Предлагам 

провеждането на обучението през януари-февруари 2021 г., в зависимост от 

епидемиологичната обстановка в страната. 
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Решение на ИС: 

Приема провеждане на обучение на служителите на ФНИ в периода януари-

февруари 2021 г., в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната.  

  

 

2.2. Доклад с вх. № ФНИ 80/993 от 27.11.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно решение на ИС, прието с Протокол 41/20.11.2020 г. 

в т. 4.1. от дневния ред вече е получена официална информация за назначенията 

по проекта с акроним SARCOIDOSIS, с ръководител проф. д-р Стефан 

Панайотов, в съответствие с изискванията на програмата и на Насоките за 

конкурса. Таблица с назначенията по 8 от договорите е приложена. По договора 

е назначен ръководителят и е спазен необходимия минимален брой назначени 

докторанти/ постдокторанти/ старши сътрудници. Сумата по този договор, за 

втората година е 249 590 лв.  
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде изплатена сумата в размер на 249 590 лв.  за втората година по 

проекта с акроним SARCOIDOSIS с ръководител проф. д-р Стефан Панайотов, 

с предвидените за тази цел средства по ПМС 268 от 25.09.2020 г.  

 

 

Секретар:       Председател: ( п ) 

    

(доц. д-р Боряна Хаджиева)   (проф. дтн Светослав Николов) 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров:………………………….. 

 

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

 

3. Чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски:………………….. 

 

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов:……………………………… 

 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева:………………………………… 

 

6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева:…………………………… 

 

7. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров:……………………………….. 

 

8. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова:………………………………… 

 

9. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова:………………………………. 

 

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


