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П Р О Т О К О Л 

№ 39/06.11.2020 г. 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 06.11.2020 г. се проведе присъствено заседание по Skype на Изпълнителния 

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

 

 

На заседанието на ИС присъстват: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател 

2. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – 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. д-р  Боряна Хаджиева 

 

 

Отсъстващи:    

няма 

 

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. Доклад на ВНЕК по двустранно сътрудничество. 

3. Доклади на ВНЕК по научни области. 

4. Доклади на управителя. 
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5. Разни. 

 

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

 

1.1.  Доклад с вх. 94ДД/40 oт 30.10.2020 г., от проф. Дамянка Гетова 

Председател на Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки 

към фонд „Научни изследвания“. 

 

1.1.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи 

етап от изпълнението на договор ДН-03/13 от 2016 г. на тема: „Промени в 

състава и термодинамичните свойства на мозъчния протеом при 

невродегенеративни нарушения – връзка на екзотермните процеси в 

протеома с механизма на формиране на плаки“, Ръководител Академик Борис 

Тенчов, дбн, Базова организация Медицински Университет - София  

Етап на изпълнението: Първи 

Данни за проекта:  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 1 ет. - 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 7 257.51 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 1003.40 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 739.09 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 докторант  

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 3  

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни конференции: 8 

 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДН03/13 от 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище по 

отношение на размера на непризнатите разходи и неизразходвани средства, от 

регистриран одитор с вх. № 94РР/27 от 11.07.2018 г. Разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51739.09 лв. с изключение на средствата по 

т.5., сума на непризнатите разходи в размер на 1003.40 лв. и сума на 

неизразходваните средства 7257.51лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства от 7257.51 лв., ако продължи проекта, да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

4. Предвид припокриването на дейности; това, че отчетът не е цялостен и е предаден на 

части; фактът, че не са представени документи от етичната комисия за провеждане на 

клинични проучвания и във връзка с възникналите проблеми по изпълнението на 

проекта, за което Фондът е сигнализиран нееднократно от ръководителя и от 

партньорските организации, ПНЕК предлага на ИС проекта да бъде прекратен на 

основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл.17, ал.1, т.2,3 от Договора. 
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5. Въз основа на констатациите на двамата оценители и докладчика за припокриването 

на дейностите и отчета по работен пакет 2, с проект Грант на Медицински 

Университет - София, ПНЕК предлага ИС да вземе решение за размера на средствата, 

които да бъдат възстановени на ФНИ във връзка с общите условия за допустимост и 

недопустимост на разходите определени в т.3.6.1 и т. 3.6.3 от Насоките на конкурса. 

Останалите разходи могат да бъдат признати и ПНЕК ги приема.  
 

Решение на ИС: 

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДН03/13 от 2016 г.  

2. Приема предложението на ПНЕК за прекратяване на договор ДН 03/13 от 2016 

г.,  на основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл.17, ал.1, т. 2,3 от Договора. 

3. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище по 

отношение на размера на непризнатите разходи и неизразходвани средства, от 

регистриран одитор с вх. № 94РР/27 от 11.07.2018 г. Разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 739.09 лв., с изключение на 

средствата по т. 5, сума на непризнатите разходи в размер на 1 003.40 лв. и 

сума на неизразходваните средства 7 257.51 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 7257.51 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. Непризнатите разходи в размер на 1003.40 лв. да бъдат 

възстановени на ФНИ, заедно със законовата лихва от датата на превеждане на 

сумата по проекта. 

5. Въз основа на констатациите на двамата оценители и докладчика за 

припокриването на дейностите и отчета по работен пакет 2 с проект Грант на 

Медицински Университет - София и във връзка с общите условия за 

допустимост и недопустимост на разходите определени в т.3.6.1 и т. 3.6.3 от 

Насоките на конкурса, ИС реши базовата организация по проекта да 

възстанови на ФНИ част от изразходваните средствата по проекта. Размерът на 

средствата, които да бъдат възстановени да бъде равен на сумата, предоставена 

по проекта Грант на Медицински Университет – София, с който е установено 

припокриване на дейностите и отчета по договор ДН03/13 от 2016 г. 

6. След възстановяване на средствата по т. 4 и 5 да бъде подписан протокол за 

приключване на проекта. 

  

 

1.1.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап 

от изпълнението на договор ДН-03/7 от 2016 г. на тема: „Характеризиране на 

гени за дълголетие чрез геномно и таргетно секвериране“, Ръководител чл. кор. 

Драга Тончева, Базова организация Медицински Университет - София  

Етап на изпълнението: Втори 

Данни за проекта:  

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

Рецензент 1 –100% 

Рецензент 2 –100% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 1 ет. – 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1 ет. – 10 908.63 лв. 
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Преведени средства: 2 ет. – 60 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: за 1 и 2 ет. – 119 922.25 лв.  

Неизразходвани средства: 2 ет. – 77.75 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 2 ет. -  0 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг: 2  

Изразена е благодарност към ФНИ 

Брой участия в научни форуми: 6 

 

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

приема оценка „Мн. добър“ на научната част по договор ДН 03/7 от 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94РР/18 от 18.06.2020 г. Разходите по договора за 2 етап 

са признати и законосъобразни в размер на 119 922.25 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.; неизразходвани средства – 77.75 лв.  

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на 77.75 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДН 03/7 от 15.12.2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и публикационната активност за 

втория етап на проекта, ИС приема оценка „Добър“ на научната част по 

договор ДН 03/7 от 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94РР/18 от 18.06.2020 г. Разходите по договора за 

2 етап са признати и законосъобразни в размер на 119 922.25 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв.; неизразходвани средства – 77.75 лв.  

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 77.75 лв.  

4. Приема договор № ДН 03/7 от 15.12.2016 г. да бъде приключен, като добре 

реализиран проект. 

  

 

1.1.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап 

от изпълнението на договор ДМ-13/3 от 16.12.2017 г. на тема: „In vitro 

антитуморна и антивирусна активност на червени боровинки (Vaccinium vitis -

idaea L.) с произход от България ”, Ръководител доц. д-р Светла Георгиева 

Ангелова, Базова организация Национален център по заразни и паразитни 

болести.  

Етап на изпълнението: Окончателен 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 12.99 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19987.01 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 4 

С импакт фактор: 0   

Брой участия в научни форуми: 7 (6 национални с международно участие и един в 

чужбина - при 5 от участията не е изказана благодарност на Фонда. 

 

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

научната част по договор ДМ13/3 от 2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх.№26/7 от 20.01.2020г. Разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19987.01 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0 лв.  

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12.99 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ.  

4. ПНЕК предлага на ИС, договор ДМ-13/3 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ13/3 от 2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх. №26/7 от 20.01.2020г. Разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 19987.01 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.  

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12.99 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ.  

4. Приема договор ДМ-13/3 от 2016 г., да бъде приключен, като добре реализиран 

проект. 

  

 

1.1.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап 

от изпълнението на договор ДН-13/7 от 2017 г. на тема: „Функционална 

конективност и организация на моторните корови мрежи при стареене“ с 

ръководител проф. Юлияна Йорданова-Кирова, Базова организация - Институт 

по невробиология – БАН. 

Етап на изпълнението: 1-ви 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 89%. 

Рецензент 1 –98% 
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Рецензент 2 –80% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6942.76 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 53057.24 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 1 (подадена за печат) 

От тях с импакт фактор: 1 (ИФ-2.407) 

От тях с импакт ранг: няма 

 

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

научната част по договор ДМ13/7 от 2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх.№94ФФ/70 от 15.07.2019г. Разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53057.24 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 13/7 от 2017 г. в размер на 

60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 6942.76 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 
 

Решение на ИС: 

Отлага разглеждането на отчета, като възлага на ПНЕК да изиска допълнителна 

информация  относно подадената за печат статия, след което да представи доклад. 

 

 

1.1.5. Доклад с вх. № 0903/77  от 17/09/2020 г. от , доц. Милена Мурджева, Ръководител на 

проект по договор ДН 13/8 от 15.12.2017г. на тема „Идентифициране на 

биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни 

стволови клетки при ставно протезиране“, Базова организация:  ИБИР, БАН. 

Относно:  Изискана от ръководителя на проекта обосновка за сумата на 

неизразходваните средства в размер на 25352.09 лв., съгласно Протокол на ИС 

29/24.07.2020г., стр.18. публикуван на сайта па фонда на 11.09.2020г., за приемане 

на финансовата част на проект ДН 13/8.  Научната част е приета в същия Протокол 

с оценка „Добър“. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв. 

Преведени средства: 60000 лв. 

Неизразходвани средства: 25 352.09 лв., от които: 

13812.50 лв. – 25% от преките допустими разходи. 

11 539.59 лв. – с които се надвишават 25% от ПДР. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 34647.91 лв. 
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Брой докторанти в проекта:  

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

  

Обосновка: С протокол на ИС 29/24.07.2020г., се изисква от мен, като ръководител 

на проекта, обосновка за сумата на неизразходваните средства в размер на 25352.09 

лв., за да вземе ИС решение за финансиране на втори етап.  

Приложения: 

Исканата обосновка 

Доклад за необходимостта да бъдат разходвани средства, останали от първи етап, 

до постъпване на средствата от втори етап с вх. N 0903/17 от II февруари 2020г.  

Приложение I - финансов отчет за етап I, в който са допълнени средствата 

разходвани след 15 ноември 2019, когато е изтекъл 1 етап (удължен с 5 месеца) до 

м. септември 2020 

Решение на ПНЕК:  

 ПНЕК е разгледал финансовата част на свое заседание №9 от 26.06.2020г.и предлага на 

ИС да вземе решение по финансовата част за финансиране на 2 етап с 60 000 лв. след 

приета оценка „Добър“ в Протокол на ИС  от 29/24.07.2020 г. 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл.71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Медицински науки, 

след консултация с Н. Китанова - финансист на Фонда, установи, че: 

Преките допустими разходи по проекта за първи етап от договора са в размер  на 55 

250 лв.  

Съгласно изискването на чл. 7 от ВП за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, ръководителят на научния колектив подава мотивирано заявление 

едновременно до базовата организация и партньора, ако има такъв и до управителя 

на Фонда, с искане за извършване на промяна във финансовия план, предвиждащи 

преразпределение, надвишаващо 15 %, но не повече от 25 % от допустимите преки 

разходи по проекта за съответния етап или за проекта, в случай,  че проектът се 

изпълнява на един етап. 

Ограничението за прехвърляне на средства в размер до 25% за следващ  етап е 

регламентирано и в чл. 72 от ПФНИ. 

Сумата, която Бенефициентът има право да прехвърли за втори етап от договора, не 

следва да надвишава 13 812.50 лв. 

/ 55 250 х 25 % = 13 812.50 лв., които се прехвърлят за 2 етап. Разликата над 

13 812.50 лв. да се приспадне от сумата за получаване на 2 етап./  

25 352.09 лв. неизр. ср-ва  – 13 812.50 лв. макс. доп. сума за прехвърляне  = 11 

539.59 лв.- неизр. средства от 1 етап, надвишаващи 25 % от ПДР по проекта  е 

сумата, с която следва да бъде намалена стойността на проекта.  

При прехвърляне на неизразходвани средства за следващ етап от договора, следва 

да се спазват ограниченията до 25 %, залегнали в изискванията на ПФНИ и във ВП 

за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ.“ 

ПНЕК предлага на ИС, част от неизразходваните средства от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 13812.50 

лв., да се прехвърлят за втори етап на проекта. 
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Останалата част от неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер 

на 11539.59лв. се приспада от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

Финансовият план за втори етап следва да включва сумата за втори етап, 

определена в решението на ИС и сумата от неизразходваните средства от първи 

етап по т. 2, която е прехвърлена за изразходване през втори етап.  
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладвани оценки от ПНЕК, ИС е приел оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН 13/8 от 15.12.2017 г. в Протокол на ИС 

29/24.07.2020г., стр.18. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с Вх.№94ЕЕ/45 от 12.12.2019 г. Разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 34 647.91 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН 13/8 от 15.12.2017 г. в 

размер на 60 000 лв., от която да бъде приспадната сумата от 11539.59 лв., 

посочена в т. 4, като сумата, която да бъде преведена е 48 460.41 лв. и бъде 

сключено допълнително споразумение. 

4. Част от неизразходваните средства от първи етап, представляваща 25% от 

преките допустими разходи за етапа, в размер на 13812.50 лв., да се 

прехвърлят за втори етап на проекта. Останалата част от неизразходваните 

средства от първия етап на проекта в размер на 11539.59  лв. се приспада от 

средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап на проекта.  

Сумата за отчитане на втори етап следва да е 73 812.50 лв.  

  

 

 

1.1.6. Становище от Финансиста на ФНИ Н. Китанова с вх.№ ФНИ-1921 от 23.09.2020 г. 

във връзка с Доклад с вх. № ФНИ-852 от 09/06/2020 г. от проф. д-р Васил Колев, 

Ръководител на проект по договор КП-06-Н33/11 от 18.12.2019г. на тема „Нови 

биомаркери на мозъчните състояния основани на невронална конективност“, 

Базова организация:  Институт по невробиология при БАН. 

Относно:  Промяна на финансов план. 

Обосновка: Изискано от ПНЕК становище от финансист в Протокол №9 от 

26.06.2020г. по повод следното искане от ръководител:  

„Координационният комитет на проект КП-06-Н33/11 предлага промяна на бюджета за 

изпълнение на етап 1, засягаща главно раздел "Разходи за командировки". Развитието на 

пандемията в световен мащаб възпрепятства реализирането на командировки, свързани с 

участие в международни конференции и др. мероприятия. В рамките на първия етап на 

проекта бяха планирани участия в два авторитетни международни форума, които 

трябваше да се състоят във Финландия и Китай през 2020 г. И двата форума са отложени 

с една година, като се очаква да бъдат проведени през 2021 г. Освен това, колаборатори 

по проекта са учени от Италия, Германия и Великобритания, за които планираните 

пътувания през тази и началото на следващата година са също под въпрос. Това поставя 

под съмнение и планираното организиране на съвместна работна среща. 
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Ето защо, предлагаме намаляване на средствата за командировки и прехвърлянето им 

предимно в раздел "Разходи за материали, консумативи и др. допустими разходи" и по-

малка част в раздел "Разходи за ДМА и ДНМА", без да се променят общите процентни 

съотношения за двете години и без да се превишават допустимите процентни стойности 

за всеки отделен раздел (вж. приложената справка). Прехвърлените средства ще 

използваме за публикуване на научни статии в изтъкнати международни списания със 

свободен достъп, където таксите варират между 2500 и 3000 евро за публикация, като по 

този начин се надяваме да увеличим импакта на нашите изследвания (допустими 

разходи в раздел "Разходи за материали; консумативи ..."). По-малка част ще бъде 

прехвърлена към "Разходи за ДМА и ДНМА", с което ще подобрим наличната 

нематериална база със закупуването на специализиран софтуер за анализ на 

невробиологични сигнали. Приложения: 

Оригинален бюджет на проекта, както е по договор - файл REG_budget_2019- 

4(original).xlsx 

Предложение за промяна на бюджета - файл REG_budgct_2020_predlozenie.xlsx 

Справка за процентните съотношения в отделните раздели на бюджета преди и след 

промяната - файл Spravka_per_cent.xlsx 

Писмо-съгласие на ръководителя на базовата организация.“ 

 

Приложено е експертно становище от финансиста на ФНИ - Н. Китанова: 

„Относно: Уведомително писмо № ФНИ 852 от 09.06.2020 г. от проф. д-р Васил Колев – 

ръководител на проект по Договор № КП-06-Н33/11 от 2019 г. за промяна на 

финансовия план  за първи етап от бюджета на проекта. 

Прехвърляне на сумата в размер на 11 500 лв. от перо „Разходи за командировки“ към 

перо „Разходи за ДМА“ – 4 000 лв. и към перо „Разходи за материали, консумативи и 

др.“ – 7 500 лв.   

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 по Медицински науки 

предлага на ИС да приеме исканото преразпределение на средства в размер на 11 500 

лв., което представлява 20.83% от пределно допустимите разходи, като се сключи 

допълнително споразумение към Договор КП-06-Н33/11 от 18.12.2019г. по реда на чл. 

71 от ПФНИ.  
 

Решение на ИС: 

Приема исканото преразпределение на средства в размер на 11 500 лв., което 

представлява 20.83% от пределно допустимите разходи, като се сключи 

допълнително споразумение към Договор КП-06-Н33/11 от 18.12.2019г. по реда 

на чл. 71 от ПФНИ.  

 

 

1.1.7. Доклад с вх. № 100122/7 от 19/06/2020 г. от проф. д-р Виолета Михова Йотова, 

Ръководител на проект по договор ДН 13/3 от 14.12.2017г. на тема: „Сърдечно-

съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при пациенти с 

тип 1 захарен диабет“, Базова организация:  Медицински университет – Варна. 

Относно:  Допълнително внесени документи изискани от ИС в Протокол №22 от 

29.05.2020г. на стр. 5 в точка 1.2.1.  
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Обосновка: В доклад от проф. д-р Виолета Михова Йотова с вх. № 100122/6 са 

поискани 12 м. удължване на срока на проекта и по тази причина докладът е бил 

внесен за разглеждане от ИС. С настоящото писмо тя конкретизира крайна дата за 

приключване на проекта, а именно 14.12.2021г., което са 4 /четири/ месеца 

удължение, освен двата месеца разрешени от ФНИ заради пандемията.  

По отношение искането за преразпределяне на средства в размер на 5500 лв. – 

решение е взето в Протокол на ПНЕК №9 от 26.06.2020г. и е изпратено извлечение 

на ръководителя. 

Приложения: 

Входирано копие на този доклад до ръководителя на базовата организация и 

резолюция от него. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински 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 представя на ИС новите обстоятелства за сведение.  
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

 

1.1.8. Доклад с вх. № ФНИ-1486 от 21/08/2020 г. от д-р Цветан Борисов Цветанов дм, 

Ръководител на проект по договор КП-06-М23/2 от 18.12.2018г. на тема: 

„Буферирани локални анестетици и приложение на нови лекарствени средства след 

локална анестезия при оперативни интервенции в оралната хирургия“, Базова 

организация:  Медицински университет – Пловдив. 

Становище на Адв. Андреева с вх. № ФНИ-1753 от 09/09/2020  

Становище на Надка  Китанова с вх. № ФНИ-1770 от 11/09/2020 

И двете становища са във връзка с горния доклад с вх.№ ФНИ-1436 от 13/08/2020г. 

Относно:  
Удължаване на срока на проекта с 1 година. 

Промени в заглавието на проекта. 

Промени в работната програма. 

Обосновка: Във връзка със системни затруднения с доставките на апаратура и консумативи по 

проекта, моля за удължаване срока на проекта с 1 година до 18.02.2022 г. в което са включени 

двата месеца за Ковид отпуснати от ФНИ.. 

Съображенията за това са следните: 

1. Отказ от фирмата производител Anutra Medical за доставка на система за буфериране 

на анестетици Anutra, поради продажба само на територията на САЩ. Това прави 

невъзможно реализирането на подзадача към втора задача на работната програма. 

2. Невъзможност за реализиране на трета задача от работната програма поради отказ за 

снабдяване с лекарствения продукт Phentolamine Mesylate от фирмите производител и 

доставчик. 

3. Предлагаме заместване на трета задача в проекта с разработена методика за детекция 

на локалните анестетици Артикаин, Лидокаин и техните метаболити артикаинова 

киселина и моноетилглицинксилидид в кръвна плазма. 

4. Гореизложеното налага промяна в заглавието на проекта. Предлагаме ново заглавие 
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„Буферирани локални анестетици - клинични и лабораторни проучвания“, което 

отговаря на промените в работната програма. Прилагам: 

Съществуващата работна програма. 

Коригирана работна програма. 

Писмено съгласие от участниците в проекта за исканите промени - смяна на заглавието, 

промени в работната програма и удължаване на срока на проекта с 1 година. 

Одобрение с резолюция от ръководител на базовата организация. 

Настоящ финансов план. 

Коригиран финансов план. 

Точно посочена дата на удължението. 

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 по Медицински науки не приема промяна в наименованието на темата по 

Договор, тъй като това е недопустимо, съгласно Правилника на ФНИ.  

ПНЕК изисква от ръководителя на проекта, в пет дневен срок от получаване на 

извлечение от Протокола, да прецени дали може да изпълни в цялост посочените 

дейности по работната програма без промяна в наименованието на проекта.  

По преценка на ръководителя, при невъзможност да приключи проекта така както е 

бил подаден и одобрен за финансиране при подписване на Договора, последния би 

могъл да бъде прекратен. 
 

Решение на ИС: 

Не приема исканията на ръководителя, за промяна в наименованието на проект по 

договор КП-06-М23/2 от 18.12.2018г., тъй като такава възможност не е 

предвидена в Правилника на ФНИ. Приема доклада като уведомление, че 

работната програма на проекта не може да бъде изпълнена като е била 

оценена в рамките на конкурса и в съответствие с договора, изисква от 

ръководителя да представи финансов и научен отчет, след което ще се пристъпи 

към прекратяване на договора. 

 

 

 

1.2. Доклад с вх. № 94ЙЙ/24 от 04.11.2020 г. от проф. Йордан Кортенски – 

председател на ПНЕК по Науки за Земята относно разглеждане на отчети и 

доклади от ръководители на договори. 

 

1.2.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета на междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н24/1 от 2018 г. на тема: „Интегрирана 

система за мониторинг на естествена UV радиация ‘INTEGRA_UV’“ с ръководител 

доц. д-р Николай Тютюнджиев, базова организация Институт по електроника, 

БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 92.5% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 11 061.92 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 938.08 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг:  
 

Обосновка за неизразходваните средства с вх. № ФНИ-2602 от 02.11.2020 год.:  

Причините за финансовия остатък, който е получен като сумарна стойност от разходите 

на трите партньора по договора се дължат на следните причини, основно свързани с 

въведените противоепидемични мерки: 

 Закъснели доставки от чужбина на компютърни компоненти и материали през 

отчетния период; 

 Невъзможност за монтиране на UV сензорна система в с. Хотово; 

 Отменяне на командировки и участия в международни конференции; 

 Отместване във времето на дейности и външни услуги. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н24/1 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 48 938.08 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н24/1 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 11 061.92 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 
 

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

на научната част по договор КП-06-Н24/1 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 48 938.08 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н24/1 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 11 061.92 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 71 061.92 лв.  

 

1.2.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н24/2 от 2018 г. на тема: „Връзка на 

пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на 

замърсени заливни речни тераси“ с ръководител доц. д-р Георги Железов Георгиев, 
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базова организация Национален институт по геофизика, геодезия и география, 

БАН. 

 

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: 6 101.63 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 898.37 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 2 приети за печат 

 От тях с импакт фактор: 0  

 От тях с импакт ранг: 2 приети за печат  

3 доклада от конференции 

  

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка 

„задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Н24/2 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 53 898.37 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н24/2 от 2018 г., като 

общата сума за финансиране се намали по коефициент 0,7 или крайна сума за 

финансиране в размер на 42 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение 

към договора за финансиране. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 101.63 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора след сключване на допълнителното споразумение към 

договора за финансиране. 
 

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

„задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Н24/2 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 53 898.37 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н24/2 от 2018 г., като 

общата сума за финансиране се намали по коефициент 0,7 или крайна сума за 

финансиране в размер на 42 000 лв., като бъде сключено допълнително 

споразумение към договора за финансиране. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 101.63 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап, след като се сключи 

допълнителното споразумение към договора за финансиране.  Сумата за 

отчитане на втория етап е 48 101.63 лв. 
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1.2.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н24/4 от 2018 г. на тема: „Методи за 

оценка херметичността на разломни системи“ с ръководител доц. Ефросима 

Занева, базова организация Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90 % (80%, 100%). 

Първоначална обща сума на договора: 119 000.00 лв. 

Преведени средства: 59 500.00 лв. 

Неизразходвани средства: 156.48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 59 343.52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 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 „добър“ на 

научната част по договор КП-06-Н24/4 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 59 343.52 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н24/4 от 2018 г. в 

размер на 59 500.00 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 156.48 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 
 

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

на научната част по договор КП-06-Н24/4 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 59 343.52 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н24/4 от 2018 г. в 

размер на 59 500.00 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 156.48 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

 

1.2.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР03/3 от 2018 г. на тема: „Профили на 

пространствена диференциация на качеството на речните води в басейни с 

разнородно антропогенно въздействие“ с ръководител доц. д-р Мариан Стоянов 

Върбанов, базова организация Национален институт по геофизика, геодезия и 

география, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95 % 
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Първоначална обща сума на договора: 120000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 952.64 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 047.36 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3 бр. 

 От тях с импакт фактор: 3 бр. 

 От тях с импакт ранг: 0 бр. 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-ОПР03/3 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 46 047,36 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-ОПР03/3 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 952.64 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-ОПР03/3 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 46 047.36 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-ОПР03/3 от 2018 г. 

в размер на 60 000 лв., от която да се приспадне сумата от 152.64 лв. по т. 4, 

като сумата за превеждане да бъде 59 847.36 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 952.64 лв. да се 

редуцира до 25 % от общата стойност на преките допустими разходи за 

първия етап, 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 152.64 лв. да бъде приспадната от предвидената сума 

за втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 800.00 лв.  

 

 

1.2.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР03/4 от 2018 г. на тема: „Изследване 

условията на синтез и свойствата на цветни петрургични материали на база 

седиментни и метаморфни скали“ с ръководител д-р Красимира Тончева, базова 

организация Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по 

хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски”, БАН. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 80% 

Първоначална обща сума на договора: 119 700.00 лв. 

Преведени средства: 59 850.00 лв. 

Неизразходвани средства: 968.98 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 881.02 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: няма 

Брой научни публикации (общо): 6 отчетени, 2 от които са идентични. 

 От тях с импакт фактор: няма 

 От тях с импакт ранг: няма 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка 

„задоволителен“ на научната част по договор КП-06-ОПР03/4 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 58 881.02 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-ОПР03/4 от 2018 г., 

като общата сума за финансиране се намали по коефициент 0,7 или крайна сума за 

финансиране в размер на 41 895 лв., като бъде сключено допълнително споразумение 

към договора за финансиране. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 968.98 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора след сключване на допълнителното споразумение към 

договора за финансиране. 
 

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

„задоволителен“ на научната част по договор КП-06-ОПР03/4 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 58 881.02 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-ОПР03/4 от 2018 г., 

като общата сума за финансиране се намали по коефициент 0,7 или крайна сума 

за финансиране в размер на 41 895 лв., като бъде сключено допълнително 

споразумение към договора за финансиране. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 968.98 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора след сключване на допълнителното 

споразумение към договора за финансиране. Сумата за отчитане на втория етап 

е 42 863.98 лв. 

 

 

1.2.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР06/1 от 2018 г. на тема: „Мониторинг 

на свлачищни процеси по Северното Черноморие на България чрез съвместно 

използване на данни от глобални навигационни спътникови системи и 

интерферометрични изображения от радари със синтезирана апаратура“ с 
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ръководител доц. д-р Мила Стоянова Атанасова-Златарева, базова организация 

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000лв. 

Преведени средства: 60 000.00лв. 

Неизразходвани средства: 1997.99лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 002.01 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 12 (в 3 от тях не е изказана благодарност, или е 

отбелязан проект с друг номер) 

 От тях с импакт фактор: няма 

 От тях с импакт ранг: 7  

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-ОПР06/1 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 58 002.01 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-ОПР06/1 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 1997.99лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 
 

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

на научната част по договор КП-06-ОПР06/1 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 58 002.01 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-ОПР06/1 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 997.99лв. да бъде 

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

на втория етап е 61 997.99 лв. 

 

 

1.2.7. Доклад с вх. № 0902/27 от 17.09.2020 г. от доц. д-р Христо Въчков Ангелов, 

ръководител на договор ДН04/1 от 2016 г., на тема „Проучване на 

комбинираното въздействие на естествения радиоактивен фон, UV радиацията, 

климатичните промени и космическите лъчи върху моделни групи растителни 

и животински организми в планински екосистеми“, базова организация 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН.  
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Относно: Удължаване на срока на втори етап на договора с 2 (два) месеца 

служебно, съгласно решение на ИС и 6 (шест) месеца допълнително до 26.08.2021 г.  

Вторият етап на договора е стартирал на 26.06.2019 год. За проекта няма друго 

удължаване за втори етап от изпълнението му. 

Обосновка: Удължаването се налага във връзка със забавеното провеждане на 

теренни изследвания и пробовземане поради ограниченията за пътуване, свързани с 

пандемията от COVID-19. 

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 по Науки за Земята 

установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и 

Насоките за конкурса и приема уведомлението, като предлага на ИС да бъде 

сключено допълнително споразумение съгласно ПФНИ. След промяната договор 

ДН04/1 от 2016 г. се удължава с 8 месеца до 26.08.2021 г. 
 

Решение на ИС:   

Приема договор ДН04/1 от 2016 г. да се удължи с 8 месеца до 26.08.2021 г., 

като се сключени допълнително споразумение към договора за финансиране 

съгласно ПФНИ.  

 

 

1.2.8. Доклад с вх. № ФНИ-1951 от 28.09.2020 г. от доц. д-р Атанас Василев, 

ръководител на договор КП-06-ОПР04/7 от 2018 г., на тема „Геотермична 

еволюция на морски находища на газови хидрати – Палеоделтата на Дунав, Черно 

море (ГЕОХидрат)“, базова организация Институт по океанология, БАН.  

Относно: Молба за удължаване на срока на първия етап от договора с 2 (два) 

месеца служебно, съгласно решение на ИС и 1 месец и 21 дни допълнително до 

28.02.2021 год. За проекта има друго прието уведомление за удължаване на първи 

етап от изпълнението с 4 четири месеца и 21 дни. 

Обосновка: Удължаването ще позволи изпълнение на работната програма и 

подготовка на публикации и доклади с по-високи наукометрични показатели. 

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 по Науки за Земята 

установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и 

Насоките за конкурса и приема уведомлението, като предлага на ИС да бъде 

сключено допълнително споразумение съгласно ПФНИ. След промяната договор 

КП-06-ОПР04/7 от 2018 г. се удължава с 3 месеца и 21 дни до 28.02.2021 год. 
 

Решение на ИС:   

Приема договор КП-06-ОПР04/7 от 2018 г. да се удължи допълнително с 3 

месеца и 21 дни до 28.02.2021 год., като се сключени допълнително 

споразумение към договора за финансиране съгласно ПФНИ.  
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1.3. Доклад с вх. № 94ОО/18 от 04.11.2020 г. от проф. Огнян Бумбаров – 

председател на ПНЕК по Технически науки относно разглеждане на отчети и 

доклади от ръководители на договори. 

 

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

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/3 от 2018 г. на тема 

„Самоконфигуриране и управление на ресурси в свръхплътни мрежи с 

потребителски ориентиран безжичен достъп“ с ръководител проф. дтн инж. 

Владимир Пулков, базова организация Технически университет – София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95% (80%, 100%)  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв 

Преведени средства: 60 000 лв 

Неизразходвани средства: 5 993.91 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 006.09 лв 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 12 (8 статии индексирани в Scopus)  

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 2 

Участия в научни форуми: 10 доклада на 8 научни форуми в чужбина  

 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/3 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 54 006.09 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

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

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 993.91 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-Н27/3 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 54 006.09 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

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

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 993.91 лв. да бъде 

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

на втория етап на договора е 65 993.91 лв. 
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1.3.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/4 от 2018 г. на тема 

„Интегрирани биоелектрохимични елементи в системи за добив на 

биоенергия“ с ръководител доц. д-р Иво Георгиев Лалов, базова организация 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90% (80%, 100%) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6 397.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 603.00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 2 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н27/4 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 53 603.00 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/4 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 397.00 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 
 

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

на научната част по договор КП-06-Н27/4 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 53 603.00 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/4 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 397.00 лв. да бъде 

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

на втория етап е 66 397.00 лв. 

 

 

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

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/5 от 2018 г. на тема 

„Създаване и изследване на мощна лазерна система с високо качество на 
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снопа, генерираща в средната инфрачервена спектрална област“  с ръководител 

проф. д-р Красимир Ангелов Темелков, базова организация Институт по 

физика на твърдото тяло, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90% (100%; 80%)  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0.95 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 999.05 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг: 2 

Участия в конференции: 3 постерни доклада 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н27/5 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 59 999.05 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/5 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 0.95 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 
 

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

на научната част по договор КП-06-Н27/5 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 59 999.05 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/5 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0.95 лв. да бъде 

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

на втория етап е 60 000.95 лв. 

 

 

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

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/8 от 2018 г. на тема 

„Методология за проектиране и aнализ на киберфизически производствени 

системи“ с ръководител проф. д-р Идилия Бачкова, базова организация 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95% (95%, 95%) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв 

Преведени средства: 60 000 лв 

Неизразходвани средства: 12 929.55 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 47 070.45 лв 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 9 доклада на 7 научни форуми 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н27/8 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 47 070.45 лв. и 

сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/8 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 12 929.55 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 
 

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

на научната част по договор КП-06-Н27/8 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 47 070.45 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/8 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12 929.55 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 72 929.55 лв. 

 

 

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

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/12 от 2018 г. на тема 

„Моделиране и разработване на комплексна система за избор на технология за 

превоз в транспортна мрежа“ с ръководител доц. дтн инж. Светла Димитрова 

Стоилова, базова организация Технически университет - София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95 % (80%, 100%)  
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Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 102.07 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 897.93 лв. 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общи): 20 

от тях с импакт фактор: 4 

от тях с импакт ранг: 16 

 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/12 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 54 897.93 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/12 от 2018 г.  

в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 102.07 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-Н27/12 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 54 897.93 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/12 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 102.07 лв. да бъде 

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

на втория етап е 65 102.07 лв. 

 

 

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

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/13 от 2018 г. на тема 

„Разработване на експериментална микрофлуидна система и методология за 

оценка на микрореологичните свойства на кръвта. Анализ на периферната 

вазомоторна реактивност и съдовите ендотелни функции при пациенти със 

захарен диабет тип 2“ с ръководител проф. д-р Надя Младенова Антонова-

Митева, базова организация Институт по механика, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 96% (92% и 100%).  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 
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Неизразходвани средства: 7 057.38 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 942.62 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2, отчислени с право на защита.  

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 4   

От тях с импакт фактор: 2 (подадени в печат).   

От тях с импакт ранг: 2 

Участия в научни форуми: с 9 доклада (в 3 от тях изказани благодарности към 

ФНИ в по два проекта) 

 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/13 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 52 942.62 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/13 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 057.38 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 
 

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

на научната част по договор КП-06-Н27/13 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 52 942.62 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/13 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 7 057.38 лв. да бъде 

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

на втория етап е 67 057.38 лв. 

 

 

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

междинен етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/14 от 2018 г. на тема 

„Изследвания върху синтеза и структурата на керамични пигменти от чисти и 

отпадъчни суровини, с приложение за силикатната индустрия“  с ръководител 

проф. д-р Ирена Георгиева Марковска, базова организация Университет 

"проф. д-р Асен Златаров", Бургас. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97.5% (95 %;100%)  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 130.19 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 869.81 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 4 

Участие в научни форуми: 9 

 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/14 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 46 869.81 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/14 от 2018 г.  

в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 130.19 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 
 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/14 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 46 869.81 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/14 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 130.19 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 73 130.19 лв. 

 

 

1.3.8. Доклад с вх. 0902/30 от 29.09.2020 г. от проф. дн Калоян Петров, ръководител 

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

ферментация на отпадна биомаса от новоизолирани и рекомбинантни щамове“, 

базова организация Институт по инженерна химия, БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и включване на Надежда 

Добринова Вълчева, (млад учен), Лидия Пламенова Цигорийна (млад учен), 

Александър Ангелов Арсов (асистент, доктор) и Иван Димитров Иванов (асистент) 

като членове на колектива. 

Приложени са: 

 Заявления от Надежда Добринова Вълчева, (млад учен), Лидия Пламенова 

Цигорийна (млад учен), Александър Ангелов Арсов (асистент, доктор) и 
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Иван Димитров Иванов (асистент) за включването им в проекта, придружени 

с научни биографии. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по 

договор ДН17/1 от 2017 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъдат включени Надежда Добринова 

Вълчева, (млад учен), Лидия Пламенова Цигорийна (млад учен),  Александър 

Ангелов Арсов (асистент, доктор) и Иван Димитров Иванов (асистент) като 

участници в научния колекткив по договор ДН17/1 от 2017 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат включени Надежда Добринова Вълчева, (млад учен), Лидия 

Пламенова Цигорийна (млад учен), Александър Ангелов Арсов (асистент, 

доктор) и Иван Димитров Иванов (асистент) като участници в научния 

колекткив по договор ДН17/1 от 2017 г. 

 

 

1.3.9. Доклад с вх. № 100136/19 от 20.10.2020 г. от проф. дн Иван Ганчев Гарванов, 

ръководител на договор ДН07/1 от 2016 г., на тема „Изследване на 

параметрите, свойствата и явленията на радиосигналите от пулсари и 

взаимодействието им с обекти“, базова организация УНИБИТ.  

Относно: Молба за удължаване на срока на втори етап от договора с 2 (два) месеца 

служебно, съгласно решение на ИС и 4 (четири) месеца допълнително до 11.06.2021 

год. За проекта има друго прието уведомление за удължаване на втори етап с шест 

месеца. Така общото удължаване на проекта ще бъде 12 месеца.  

Обосновка: Удължаването ще позволи публикуване на резултатите от проекта, 

което е затруднено поради отменяне на участията в планирани конференции.  

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 по Технически науки 

установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и 

Насоките за конкурса, като предлага на ИС да бъде сключено допълнително 

споразумение съгласно ПФНИ. След промяната договор ДН07/1 от 2016 г. ще се 

удължи допълнително с 6 месеца до 11.06.2021 год. 
 

Решение на ИС: 

Приема договор ДН07/1 от 2016 г. да се удължи допълнително с 6 месеца до 

11.06.2021 год., като се сключени допълнително споразумение към договора 

за финансиране съгласно ПФНИ.  

 

 

1.3.10. Доклад с вх. ФНИ-2470 от 20.10.2020 г .от доц. дн Александър Крумов, 

ръководител на договор КП-06-Н37/12 от 2019 г., на тема „Иновационни 

конструкции на фотобиореактори на база интегрална концепция за 

утилизация на СО2 и получаване на метаболити от водораслова биомаса с 

висока биологична и имуностимулираща активности“, базова организация 

Институт по микробиология, БАН. 
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Относно: Промяна в работния колектив по договора и включване на ас. д-р Мила 

Добромирова Колева като член на колектива. 

Обосновка: Включването на ас. д-р Мила Добромирова Колева се налага поради 

напускането на екипа на чл.-кор. проф. Христо Найденски поради избирането му за 

член на ИС на ФНИ. Ас. д-р Мила Колева ще изпълнява задачите по работен пакет 

свързан със стимулиращ ефект на водораслова биомаса и екстракти от нея върху 

имунитета и растежа на бройлери. 

Приложени са: 

 Молба от ас. д-р Мила Добромирова Колева за включването й в проекта, 

придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по 

договор КП-06-Н37/12 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включена ас. д-р Мила Добромирова 

Колева като участник в научния колектив по договор КП-06-Н37/12 от 2019 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включена ас. д-р Мила Добромирова Колева като участник в 

научния колектив по договор КП-06-Н37/12 от 2019 г.  

 

 

1.3.11. Доклад с вх. № ФНИ-2497 от 20.10.2020 г. от гл. ас. д-р Здравко Манев, 

ръководител на договор КП-06-М27/8 от 2018 г., на тема „Получаване на 

нискокалоричен плодов джем обогатен с фибри“, базова организация 

Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив. 

Относно: Прехвърляне на финансови средства в размер на 1765 лв. от перо 

„Разходи за командировки“ (980 лв) и перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ (785 лв.) в 

перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“. 

Обосновка: Основната причина исканото преразпределение е по-малка 

необходимост от средства за командировки и ДМА и нужда от средства за 

закупуване на материали и консумативи по проекта. По проекта има предходно 

прехвърляне на средства в размер на 12.36 % от общия размер на преките 

допустими разходи. Новото процентно изражение на исканото прехвърляне е 9.48 

%.  

Искането за прехвърляне на средствата в общ размер на 1765 лв. надвишава 15 % от 

общия размер на допустимите преки разходи за проекта. Уведомлението за 

прехвърляне на средства попада в хипотезата на чл. 7 ал. 1 от Вътрешните правила 

за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ - надвишаващо 15 % , но 

не повече от 25 % от допустимите преки разходи по проекта за съответния етап.  

С исканото прехвърляне на средства не се нарушават стойностите по перата 

допустими разходи заложени в насоките на конкурсна сесия 2018 г.  

Приложение: Оригинален финансов план и актуализиран финансов план. 

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 по Технически науки 

предлага на ИС да приеме исканото преразпределение в размер на 1765 лв. от перо 
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„Разходи за командировки“ (980 лв) и перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ (785 лв.) в 

перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“ по договор КП-06-М27/8 от 2018 г., като се 

сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. 
 

Решение на ИС: 

Приема преразпределение в размер на 1 765 лв. от перо „Разходи за 

командировки“ (980 лв) и перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ (785 лв.) в перо 

„Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“ по договор КП-06-М27/8 от 2018 г., 

като се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране.  

 

1.3.12. Доклад с Вх. № 100118/4 от 29.10.2020 г. от проф. д-р Александър Ташев, 

ръководител на договор ДН07/25 от 2016 г., на тема „Комплексен анализ на 

антитуморни метаболити на неизучени видове от българската флора и 

сертифицирани чуждоземни хибриди от род Juniperus L. (Cupressaceae) чрез 

съвременни изследователски технологии“, базова организация 

Лесотехнически университет - София. 

Относно: Молба за удължаване на срока на втори етап от договора с 2 (два) месеца 

служебно, съгласно решение на ИС и 4 (четири) месеца допълнително до 15.06.2021 

год. За проекта има друго прието уведомление за удължаване на втори етап с шест 

месеца. Така общото удължаване на проекта ще бъде 12 месеца.  

Обосновка: Извънредната епидемична обстановка в България и по света доведе до 

значително забавяне на доставките на консумативи, повечето от които от чужбина, 

както и на доставките на растителни образци, необходими за изследванията. 

Посочените обстоятелства забавиха доставянето на суровини и консумативи, както 

и провеждането на планирани лабораторни експерименти за втория етап на 

договора. 

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 по Технически науки 

установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и 

Насоките за конкурса, като предлага на ИС да бъде сключено допълнително 

споразумение съгласно ПФНИ. След промяната договор ДН07/25 от 2016 г. ще се 

удължи допълнително с 6 месеца до 15.06.2021 год. 
 

Решение на ИС: 

Приема договор ДН07/25 от 2016 г. да се удължи допълнително с 6 месеца до 

15.06.2021 год., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране съгласно ПФНИ.  

 

 

1.4. Доклад с вх. №94ММ/95 от 05.11.2020 г., от проф. д-р Матилда 

Александрова, Председател на Постоянна научно-експертна комисия по 

Обществени науки към фонд „Научни изследвания“. 

 

1.4.1. Доклад с вх.№ 0903/81 от 15.10.2020 г. от доц. д-р Юлиана Душанова ръководител 
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на договор ДН05/14 от 2016 г. на тема: "Комплексен интегриран мулти-

компонентен проект при изследване на дислексия на развитието" - Институт по 

невробиология БАН 

Относно: Удължаване на периода за изпълнение на договор ДН05/14 от 14.12.2016 г. с 6 

месеца, считано до 21.06.2021 г. 

Обосновка: Посочени са трудности, свързани със съгласуването на лонгитюдните 

изследвания на децата, с промените в учебната година, забавянето на банкови 

трансфери и плащания поради ограничен работен режим, и цялостни затруднения, 

свързани с пандемията Ковид-19. Имайки предвид, че за този договор 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 ДН05/14 от 2016 година ПНЕК по ОН предлага на ИС 

на ФНИ срокът за изпълнение на договор ДН05/14 от 21.12.2016 г. да се удължи с нови 

6 месеца, считано до 21.06.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на договор ДН05/14 от 14.12.2016 г. да се удължи с 

нови 6 месеца, считано до 21.06.2021 г., като се сключи допълнително 

споразумение. 

 

 

1.4.2. Доклад с вх.№ 100109/9 от 04.08.2020 г. от доц. д-р Костадин Коларов 

ръководител на договор ДН05/15 от 2016 г. на тема: "Детерминанти и модели на 

конкурентното представяне на малките и средните предприятия в 

интернационална бизнес среда" - УНСС 

Относно: Удължение срока на договор ДН05/15 от 2016 г. с шест месеца (четири плюс 

два месеца удължаване поради извънредната ситуация) до 18.02.2021 г., в съответствие 

с чл. 75 от Правилника на ФНИ. 

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

удължаване на срока на договора с цел осигуряване на планираното качество на 

работните задачи при провеждане на допълваща проучвателна дейност в новите условия 

(по-конкретно, става въпрос за провеждане на емпирично проучване по проекта). 

Имайки предвид, че за този договор ПНЕК вече е потвърдил едно удължение с 6 месеца 

(до 18.08.2020 г.), новото удължение следва да бъде потвърдено от ИС на ФНИ, 

съгласно чл.75 ал.3. 

Решение на ПНЕК: По договор ДН05/15 от 2016 година ПНЕК по ОН предлага на ИС 

на ФНИ срокът за изпълнение на договора да се удължи с нови 6 месеца (4 месеца + 2 

месеца поради извънредната ситуация), считано до 18.02.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на договор ДН05/15 от 2016 г. да се удължи с 6 

месеца, считано до 18.02.2021 г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

 

1.4.3. Доклад с вх.№ 100136/20 от доц. д-р Румелина Василева, ръководител на договор 

ДН05/1 от 2016 г. на тема: "Комуникационен модел на интерактивна 

образователна среда за непрекъснато и следдипломно професионално и 
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продължаващо обучение в сферата на културните и творческите индустрии" – 

УниБИТ. 

Относно: Удължение срока на договор ДН05/1 от 2016 г. с осем месеца (шест плюс два 

месеца поради извънредната ситуация) до 22.08.2021 г., в съответствие с чл. 75 от 

Правилника на ФНИ. 

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: ICERI 2020 (13th annual 

International Conference of Education, Research and Innovation, 09-10.11.2020); INTED 

2021 (15th annual International Technology, Education and Development Conference, 08-

10.03.2021); EDULEARN21 (13th annual International Conference on Education and New 

Learning Technologies, 03-04.07.2021); ICSSH 2021 (10th International Conference on 

Social Science and Humanity, 28-30.05.2021). Към доклада е приложено съгласие от 

ръководителя на базовата организация. Имайки предвид, че за договор ДН05/1 от 2016 г. 

ПНЕК вече е потвърдил едно удължение със 6 месеца с Протокол 6/13.02.2020 г. до 

22.12.2020г., новото удължение следва да бъде потвърдено от ИС на ФНИ, съгласно 

чл.75 ал.3. 

Решение на ПНЕК: По договор ДН05/1 от 2016 г. година ПНЕК по ОН предлага на ИС 

на ФНИ срокът за изпълнение на договора да се удължи с нови 8 месеца (6 месеца + 2 

месеца поради извънредната ситуация), считано до 22.08.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на договор ДН05/1 от 2016 г. да се удължи с 6 

месеца, считано до 22.06.2021 г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

 

1.5. Доклад с вх. №94MM/94 oт 30.10.2020 г., от проф. Мариела Оджакова 

Председател на Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки 

към фонд „Научни изследвания“. 

 

1.5.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап 

от изпълнението на договор  ДН 11/12 от 2017 г. на тема: „Активност на 

комбинации от ентеровирусни инхибитори с изяснен механизъм на действие и 

малки интерфериращи РНК-и към ентеровируси”, Ръководител доц. д-р Мария 

Стоянова , Базова организация: ИПАЗР „Н. Пушкаров, СА. 

Етап на изпълнението: Първи 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 926.96 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 073.04 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 1 
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От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни конференции (общо): 9  

Решение на ПНЕК:   

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

ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН11/12 от 

2017г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94КК/10 от 15.01.2020 г, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 56 073.04 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 11/12 от 2017 г. в 

размер на 60000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 3 926.96 лв., да бъде прехвърлена към 

втория етап. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и публикационната 

активност, ИС приема оценка „Добър“ на научната част по договор 

ДН11/12 от 2017г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх. № 94КК/10 от 15.01.2020 г , че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 56 073.04 лв. и сума 

на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН11/12 от 2017г. в размер 

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

4. Сумата на неизразходваните средства от 3 926.96 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап е 63 926.96 

лв.  

 

 

1.5.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за 

изпълнението на договор ДМ-11/6 от 2017г. на тема: „Типове локомоция и 

биомеханика на придвижването при слабо проучен представител на Squamata – 

Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833)“, Ръководител Гл. 

ас. д-р Владислав Станиславов Вергилов, Базова организация: Национален 

природонаучен музей при Българска академия на науките(НПМ-БАН). 

Етап на изпълнението: Окончателен 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 18.99 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 981.01лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой постдокторанти в проекта: 1 
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Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в конференции (общо): 1 

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

ПНЕК приема оценка „Мн. добър“ на научната част по договор ДМ11/6 от 2017 

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

регистриран одитор с вх. № 94ЖЖ/1 от 15.01.2020 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 19 981.01 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.; неизразходвани средства – 18.99 лв.  

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 18.99 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДМ 11/6 от 2017 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДМ11/6 от 2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с №94ЖЖ/1 от 15.01.2020г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 19 981.01 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв.  

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 18.99 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ.  

4. Приема договор ДМ11/6 от 2017 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

 

1.5.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за 

изпълнението на договор ДН 11/6 от 14.12.2017. на тема: „Азоксистробин като 

моделен фунгицид за групата на стробилурините: Екологична оценка на стрес-

ефектите върху почвената микрофлора”, Ръководител доц. д-р Анелия Евгениева 

Кенарова, Базова организация: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.  

Етап на изпълнението: Първи 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 115 260 лв. 

Преведени средства: 57 630 лв. 

Неизразходвани средства: 9 330.46 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48299.54 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 1 
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От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в конференции (общо): 7 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК приема финансовата обосновка за неизразходваните средства от 1 етап на 

проект ДН 11/6 от 14.12.2017 г. изискана от ИС в Протокол №9 от 13.12.2019г.на 

стр. 6 в точка 2.2.1. 

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

ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН11/6 от 

2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/103 от 14.10.2019 г, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 48 299.54 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 11/6 от 2017 г. в 

размер на 57 630.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9330.46 лв., да бъде прехвърлена към 

втория етап. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и на публикационната 

активност, ИС приема оценка „Добър“ на научната част по договор 

ДН11/6 от 2017г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/103 от 14.10.2019 г,, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 48 299.54 лв. и сума 

на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН11/6 от 2017г. в размер 

на 57 630  лв., като бъде сключено допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 330.46 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап е 66 960.46 

лв.   

 

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

изпълнението на договор ДН 01/5 от 2016 г. на тема: „ДНК репаративна 

функция на гликолотичния ензим глюкозо-6-фосфат изомераза ”, Ръководител 

проф. д-р Румяна Силвиева Миронова, Базова организация: Институт по 

молекулярна биология “Академик Румен Цанев” БАН. 

Етап на изпълнението: Окончателен 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства от 1 етап: 5 765.37 лв. 

Сума за отчитане на II етап: 65 765.37 лв.   

Неизразходвани средства от 2 етап: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  
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Признати разходи от финансовия одитор за 2 етап: 65 765.37 лв.  

Брой докторанти в проекта: 3  

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 4 

От тях с импакт ранг:0 

Участия в научни форуми: 12 

Оценка за изпълнението: Много добър 

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

ПНЕК приема оценка „Мн. добър“ на научната част по договор ДН 01/5 от 2016 

г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/96 от 05.12.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 65765.37 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.; неизразходвани средства – 0 лв.  

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 0 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДН 01/5 от 2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

  

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН01/5 от 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/96 от 05.12.2019 г. че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 65 765.37 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв.  

3. Сумата която следва да бъде възстановена на фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 0.00 лв.  

4. Приема договор ДН01/5 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

 

1.5.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор ДН-01/10 от 2016 г. на тема: 

„Автофагия или апоптоза – HMGB1 белтъкът като ключов регулатор, 

определящ клетъчната съдба в условия на стрес при модели на рак на бял 

дроб“, Ръководител проф. д-р Ива Угринова, Базова организация Институт по 

молекулярна биология “Академик Румен Цанев” – БАН. 

Етап на изпълнението: Окончателен 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв 

Преведени средства: 60 000 лв 
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Неизразходвани средства от 1 етап: 1 838.07 лв. 

Сума за отчитане на II етап: 61 838.07 лв 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 61 838.07 лв 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой участия в научни конференции:  3 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 2 за втори етап 

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

ПНЕК приема оценка „Мн. добър“ на научната част по договор ДН 01/10 от 

2016 г.  
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/29 от 18.08.2020 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 61838.07 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.; неизразходвани средства – 0 лв.  

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 0 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване  на проект по 

договор № ДН 01/10 от 2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  
 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН01/10 от 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/29 от 18.08.2020 г. че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 61 838.07 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0.00 лв.  

3. Приема договор ДН01/10 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

 

1.5.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап 

от изпълнението на договор ДН 11/4 от 2017г. на тема: „Микробиомът на почвата 

като индикатор за биоразнообразие и еволюция на микробни съобщества при 

трайно замърсяване с тежки метали“, Ръководител доц. д-р Галина Радева, Базова 

организация Институт по молекулярна биология “Академик Румен Цанев” – БАН. 

Етап на изпълнението: Първи 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 550.32 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор: 54 449, 68 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни и публични форуми: 7 

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

ПНЕК предлага оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН-11/4 от 

2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ВВ/92 от 16.12.2019 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 54 449.68  лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0  лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор ДН 11/4  от 2017 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 550.32 лв., да бъде прехвърлена към 

втория етап.  
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК  и на публикационната 

активност, ИС приема оценка „Добър“ на научната част по договор 

ДН11/4 от 2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх. № 94ВВ/92 от 16.12.2019 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 54 449.68  лв. и сума 

на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор ДН11/4 от  2017г. в размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 550.32 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап е 65 550.32 

лв.   

 

1.5.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор ДН-01/6 от 2016 г. на тема: „Мултидисциплинарно 

изследване на взаимоотношенията преносител-гостоприемник на кръвните 

паразити (Haemosporida) във връзка със защитата на птичите популации”, 

Ръководител: Проф. д-р Павел Зехтинджиев, Базова организация: Институт за 

биоразнообразие и екосистемни изследвания – ИБЕИ,  – БАН. 

Етап на изпълнението: Окончателен 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 

Преведени средства: 60 000 

Неизразходвани средства от 1 етап: 2019.22 лв. 

Сума за отчитане на II етап: 62 019.22 лв.   
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Неизразходвани средства: 0.09 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 62019.13 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0  

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг:1  

 

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

ПНЕК приема оценка „Мн. добър“ на научната част по договор ДН 01/6 от 2016 

г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище  от 

регистриран одитор с вх. № 94АА/25 от 10.08.2020 г, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 62019.13 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.; неизразходвани средства – 0.09 лв.  

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 0.09 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДН 01/6 от 2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ИС приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДН01/6 от 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94АА/25 от 10.08.2020 г. че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 62 019.13 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. Неизразходваните средства са 0.09 

лв.  

3. Сумата която следва да бъде възстановена на фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 0.09 лв.  

4. Приема договор ДН01/6 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект 

 

1.5.8. Доклад с вх. №ФНИ-1463 от 20/08/2020г. и Доклад с вх. №ФНИ-1464 от 

20/08/2020г от доц. дбн Пенка Петрова, ръководител на ИМикБ-БАН - базова 

организация по договор КП-06-Н31/19 от 13.12.2019г., на тема: "Проследяване 

на геномната еволюция на щамове от популацията на C. glabrata и развитие на 

лекарствена резистентност и вирулентност по време на инфекция", 

ръководител на проекта доц. Дилнора Гулямова. 

Относно: Допълнително внесени документи изискани в Протокол №12 от 

30.07.2020 г. за Договор КП-06-Н31/19 от 13.12.2019 г. във връзка с доклад от 

ръководителя на проекта – доц. Дилнора Гулямова с вх.№ ФНИ-1201 от 

08.07.2020г. 
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Обосновка: Предвид отпадането на партньор НЦЗПБ от участие в проект КП-06-

Н31/19 от 13.12.2019г. ПНЕК в свое заседание от 30.07.2020г. е изискала в 

Протокол №12 от ръководителя по договор КП-06-Н31/19 да представи писмена 

резолюция от ръководителя на базовата организация - доц. Пенка Петрова, за 

съгласие, цялата сума по проекта да бъде усвоена от Институт по микробиология 

„Стефан Ангелов“ – БАН, и съгласие за включване на тримата нови членове по 

проекта: Проф. д-р Пенка Стефанова, Д-р Веселина Кирина, Доц. д-р Румен 

Димитров. 

Приложения: 

1.Заявления за включване на новите трима участници в проекта:  

Проф. д-р Пенка Стефанова 

Д-р Веселина Кирина 

Доц. д-р Румен Димитров 

2. Декларация подписана от членовете на колектива за съгласие относно 

включването на новите членове. 

3. Научни биографии на тримата предложени нови членове. 

4. Финансов план с НЦЗПБ 

5. Актуализиран финансов план без НЦЗПБ 

6. Актуализирана работна програма 

7. Обосновка на финансов план 

8. Проектно предложение – резюме 

9. Към настоящото писмо са приложени: 

10. Съгласие от ръководителя на базовата организация за включване на трима нови 

членове в екипа по проекта. 

11. Съгласие на ръководителя на цялата сума по проекта да бъде усвоена от 

Институт по Микробиология „Ст. Ангелов“ – БАН в качеството на базова 

организация по договор КП-06-Н31/19. 

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, и 

имайки предвид Доклад от адв. Андреева с Вх. №ФНИ-994 от 25.06.2020г., взе 

следното решение: предвид отпадането на партньор НЦЗПБ, цялата сума по проект 

КП-06-Н31/19 да бъде усвоена от базовата организация - Институт по 

микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН. Проектът да се завърши без партньорска 

организация, без изменение в работната програма и финансовия план. Също така 

ПНЕК приема включването на трима нови членове на колектива както следва:  

Проф. д-р Пенка Стефанова 

Д-р Веселина Кирина 

Доц. д-р Румен Димитров 

ПНЕК предлага на ИС да одобри промените като се сключи допълнително 

споразумение, без промяна на финансовия план и работна програма, с изпълнител 

само Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН (без НЦЗПБ) с 

включените трима нови членове на колектива.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема цялата сума по проект КП-06-Н31/19 да бъде усвоена от базовата 

организация - Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН. 
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Проекта да приключи без партньорска организация, без изменение в 

дейностите по работната програма и общата сума на финансовия план. 

Приема промяната в научния колектив, а именно включването на трима 

нови членове както следва: 

Проф. д-р Пенка Стефанова 

Д-р Веселина Кирина 

Доц. д-р Румен Димитров 

2. За направените промени да бъде сключено допълнително споразумение.  

 

 

1.5.9. Доклад с вх. №ФНИ-0903/75 от 08/09/2020 г. от доц. д-р Дора Миленова 

Бешкова, ръководител на договор ДН 11/11 от 15.12.2017 г., на тема: 

"Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в български лечебни растения и 

използване на биологичния им потенциал", Базова организация – Институт по 

микробиология – БАН. 

Относно:  Промяна на научен колектив. 

Обосновка: Моля, гл. ас. д-р Цветанка Генчева Тенева-Ангелова да бъде 

изключена от научния колектив на проект ДН 11/11 от 15.12.2017 г. на тема 

„Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в български лечебни растения и 

използване на биологичния им потенциал“, поради невъзможността й да изпълнява 

дейностите по проекта, поради причини от лично естество.  

Всички членове на научния колектив са уведомени и с подписите си удостоверяват 

своето съгласие за напускането на гл. ас. д-р Цветанка Тенева- Ангелова от състава 

на научния колектив на проекта. 

Приложения: 

1.Одобрение от ръководител Базова организация 

2. Подписана декларация от гл. ас. д-р Цветанка Тенева- Ангелова; 

3.Подписана декларация от членовете на научния колектив по проекта за съгласието 

им с промяната. 

4. Актуализиран списък на научния колектив. 

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 напускането на гл. ас. д-р Цветанка Тенева- Ангелова от научния  

колектив по договор ДН 11/11 от 2017 г.  

ПНЕК предлага на ИС да одобри промяната. 
 

Решение на ИС: 

Приема освобождаването на  гл. ас. д-р Цветанка Тенева- Ангелова от научния  

колектив по договор ДН 11/11 от 2017 г.  

 

1.5.10. Доклад с вх. №100122/8 от 26/06/2020 г. от проф. д-р Христина Групчева – 

пълномощник на Ректора на Медицински Университет Варна, базова 

организация на договор ДН01/12 от 16.12.2016 г., на тема: Проучване на 

молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от 

Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им 
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като лечебно-питейно средство", с ръководител проф. дбн Диана Георгиева 

Иванова. 

Относно:  Писмено съгласие от ръководител за промени в научния колектив. 

Обосновка: Във връзка с извлечение от протокол №9/28.04.2020 г. с наш вх. № 

001-151/11.06.2020 г., в който е отразено решение на ПНЕК относно промени в 

научния колектив по проект ДН01/12 от 16.12.2016 г. ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ и 

ПОТВЪРЖДАВАМ извършената промяна в научния колектив:  

1. Гл. ас. Десислава Пламенова Иванова, д.б. да бъде освободена като член на 

научния колектив поради прекратяване на трудовото и правоотношение с 

Медицински университет - Варна и няма да участва в изпълнение на проекта за 

напред; 

2. Поради прекратяване на трудовото правоотношение на Ас. д-р Юлиан Снежанов 

Снегаров с лицето ще бъде сключен граждански договор и ще продължи да 

участва като член на научния колектив и да изпълнява задачите по проекта 

съгласно одобрените работна програма и план. 

Приложения: 

1.Обща декларация подписана от членовете на екипа на базовата организация при 

Медицински университет - Варна 

2. Обща декларация подписана от членовете на екипа на партньорската организация 

при Тракийски университет Стара Загора 

3. Декларация от Десислава Пламенова Иванова 

4. Декларация от Юлиян Снежанов Снегаров 

5. В настоящото писмо са приложени: 

6. Съгласие от ръководителя на базовата организация. 

7. Нов списък на научния колектив. 

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 промените както следва: 

Освобождава Гл. ас. Десислава Пламенова Иванова, дб, напуснала (от 27.12.2019г.) 

Остава в работния колектив Ас. Д-р Юлиан Снежанов Снегаров – на граждански 

договор. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри промяната. 
 

Решение на ИС: 

Приема освобождаването на Гл. ас. Десислава Пламенова Иванова от научния 

колектив и продължаване на дейността по договор  ДН01/12 от 2016 г. на ас. д-р 

Юлиан Снежанов Снегаров – на граждански договор. 

 

 

1.5.11. Доклад с вх. №100101/93 от 04/08/2020г. и Доклад с Вх. №100101/109 от 

23.09.2020г. от доц. д-р Венцислава Янкова Петрова, ръководител на договор 

ДН 11/10 от 15.12.2017 г., на тема: "Състояние на покой при Saccharomyces 

cerevisiae - модел за изследване на токсикологичен и стресов отговор", Базова 

организация – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно:  Промяна на научен колектив. 
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Обосновка: Във връзка с назначаване / напускане на членове от екипите към 

ИБЕИ-БАН и ИОХЦФ-БАН, както и с цел повишаване капацитета на млади учени, 

моля да бъде разрешено включването на трима нови членове към научния колектив 

и напускането на трима. 

Към ИБЕИ-БАН: 

Даниела Миткова Митева - прекъсва работата си по проекта поради напускане на И 

БЕИ - БАН. 

Жана Христова Митровска - Сотирова - прекъсва работата си по проекта поради 

пенсиониране. 

Аделина Ара Македонска - прекъсва работата си по проекта поради напускане на 

ИОХЦФ-БАН. 

Красимир Бояджиев - студент в БФ на СУ по магистърска програма „Генетика и 

геномика“. Понастоящем разработва дипломна работа в секция „Мутагенеза от 

околната среда“ по генетика на дрожди, маркери за окислителен стрес и индуцирана 

мутагенеза. По проекта ще допринесе за успешното изпълнение на задачите 

заложени за втория етап на проекта. 

гл. ас. д-р Мартин Димитров - изграден специалист в областта на генетика на 

дрожди, маркери за окислителен стрес и индуцирана мутагенеза. По проекта ще 

провежда анализи, свързани с изследване промените на генома на клетки  S. 

cerevisiae в състояние на покой в отговор на токсични съединения (РП 4).  

Към ИОХЦФ - БАН: 

инж. Ася Даскалова - магистър в областта на химичното инженерство към 

Химикотехнологичен и Металургичен Университет, съвместна програма с 

Технически Университет Хамбург, Германия. Работи в Европейска патентна служба 

в гр. Хага. Нидерландия. Присъединява се към екипа през септември 2019 г., а от 

февруари 2020 г. заема длъжността асистент. В лаборатория ХБПЕ към ИОХЦФ -

БАН тя работи в областта на биохимични анализи на протеини и ензими. 

Обработила е данни от MALD1 MS анализи па дрождеви клетки в пролифериращо и 

състояние на покой, третирани с различни токсични вещества. Участва в 

подготовката на две статии, свързани с проекта ДН 11/10 от 15.12.2017 г. (2017 -

2020). 

Приложения: 
1.Подписано съгласие от членовете на колектива за включването на нови трима 

участници в проекта. 

2. Доклад, одобрен от базовата организация, за промяна в научния колектив на 

проекта 

3. Доклад от научния ръководител за промяна в обстоятелствата  

4. Автобиографии на новите членове на научния колектив 

5. Заявления от новите членове на колектива 

6. Удостоверения от ИБЕИ-БАН и ИОХЦФ-БАН за напускане на членове на 

научния колектив 

7. Актуализиран списък на научния колектив по проекта. 

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 
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за конкурса и приема промените както следва: 

Приема напускането на: 

Даниела Миткова Митева – напуска ИБЕИ - БАН. 

Жана Христова Митровска - Сотирова – излиза в пенсия. 

Аделина Ара Македонска - напуска на ИОХЦФ-БАН. 

Приема включването на: 

Красимир Бояджиев - студент в БФ на СУ по магистърска програма „Генетика и 

геномика“.  

гл. ас. д-р Мартин Димитров  

инж. Ася Даскалова – магистър. 

ПНЕК предлага, ИС да одобри промените в научния колектив. 
 

Решение на ИС: 

Приема напускането от колектива на договор ДН 11/10 от 15.12.2017 г. на 

Даниела Миткова Митева, Жана Христова Митровска - Сотирова и  Аделина Ара 

Македонска и включването на Красимир Бояджиев – студент, гл. ас. д-р Мартин 

Димитров  и инж. Ася Даскалова. 

 

 

1.5.12. Доклад с вх. №0907/108 от 19/08/2020 г. от проф. дн Павлина Александрова 

Долашка, ръководител на договор ДН 01/14 от 19.12.2016г., на тема: 

"Протеомен анализ на нови природни пептиди с антибактериална и 

противогъбична активност, изолирани от охлюв Cornu aspersum", Базова 

организация – Институт по органична химия с център фитохимия – БАН. 

Относно:   

 Повторно удължаване срока на проекта с 6 /шест/ месеца. 

 Промяна на научен колектив. 

Обосновка: 1. Във връзка е изпълнението на проект ДН 01/14 от 19.12.2016 е ФНИ, 

е научен колектив от Институт по органична химия е Център по фитохимия при 

БАН (базова организация), Институт по микробиология - БАН и Биологически 

факултет към СУ, моля срокът за изпълнение па Етап 2 от проекта да бъде удължен 

до 30.06.2021 г. поради наложените противоепидемични мерки в страната по време 

на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка. 

Това доведе до невъзможността от провеждане на експерименти и усвояване на 

средствата, поради забавяне на провеждането на обществени поръчки.  

2. Във връзка с по-ефективното изпълнение на работната програма предлагам 

работният екип на проект ДН 01 /14 от 19.12.2016 да бъде разширен със следните 

изследователи: 

• Ася Владимирова Даскалова - асистент в ИОХЦФ-БАН 

• Димитър Иванов Кайнаров - химик в ИОХЦФ-БАН 

С това ще постигнем укрепване на работния екип за изследване на 

антибактериалната активност на пептиди и нанодиаманти, както и пренасяне на 

експериментален опит от специалисти с богата професионална практика към млади 

перспективни изследователи. 

Прилагам: 
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1. Писма от: директора на ИОХЦФ (базовата организация); директора на 

ИМикБ и ректора на БФ към СУ (партньорски организации) за съгласие е 

предлаганото удължаване на срока. 

2. Молба от Ася Владимирова Даскалова 

3. Молба от Димитър Иванов Кайнаров 

4. Автобиография от Ася Владимирова Даскалова 

5. Автобиография от Димитър Иванов Кайнаров 

6. Съгласие на членовете на колектива 

7.  Копие от документите за включване на новите членове до ръководител 

базова организация и партньори. 

8. Нов списък на научния колектив. 

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, прие решения по исканията както следва: 

 Относно Удължаването на срока – ПНЕК приема второ удължаване срока на 

Договор ДН 01/14 от 2016г. с 6 /шест/месеца, до 30.06.2021г. като в това 

удължение са включени двата месеца отпуснати от ФНИ заради пандемията с 

COVID-19.  

ПНЕК предлага на ИС да одобри повторното удължение на срока.  

 Относно промяната в научния колектив, ПНЕК приема включването на 

двамата нови участници както следва: 

 Ася Владимирова Даскалова - асистент в ИОХЦФ-БАН 

 Димитър Иванов Кайнаров - химик в ИОХЦФ-БАН.  

ПНЕК предлага на ИС да одобри включването на новите членове на екипа. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема повторно удължаване срока на договор ДН 01/14 от 2016г. с общо 

6 месеца до 30.06.2021 г., като бъде сключено допълнително споразумение.  

2. Приема включването в научния колектив на Ася Владимирова Даскалова и 

Димитър Иванов Кайнаров. 

 

 

1.5.13. Доклад с вх. №0903/70 от 26/08/2020 г. от проф. д-р Рени Емил Калфин, 

ръководител на базова организация по договор ДМ 11/4 от 2017 г., на тема: 

"Проучване ефекта на системното физическо натоварване върху 

денонощното ремоделиране на хипокампални неврони и десинхронизирани 

циркадианни ритми на маркери за оксидативен стрес при експериментален 

модел на мелатонинов дефицит", с ръководител – доц. д-р Димитринка 

Йорданова Атанасова-Димитрова 

Относно:  Съгласие за удължаване срока на проекта с 12 м. до 18.08.2021г.  

Обосновка: С настоящото декларирам, че давам съгласие за удължаване с 12 

месеца срока на договор ДМ11/4 от 2017 г. до края на месец юни 2021 година. 

Срокът на договора веднъж е удължен по искане на ръководителя на проекта с шест 

месеца до юни 2020 г., от друга страна ФНИ удължи с още два месеца всички 

договори до края на август 2020 г. 
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Причина за исканото удължаване на срока на договор, е майчинство с близнаци на 

ръководителя на проекта доц. д-р Димитринка Атанасова-Димитрова и на един от 

ключовите изследователи асистент Цвета Стоянова. Екипа от изследователи, който 

работи по този проект е само от 5 човека, заедно с ръководителя, като единият от 

тях е студент. В условията на световна пандемия от COVID-19, при изключително 

затруднени условия на работа, първоначалното удължение от шест месеца се оказа 

недостатъчно за ефективно приключване на експерименталната работа по проекта.  

Приложения: 

1.Писмено съгласие от ръководител базова организация.  

2. Извлечение от протокол на ПНЕК № 11/24.06.2020 г. 

3. Болничен лист № Е20199315380 

4. Експертно решение 0114 007 140120 

5. Болничен лист № Е20198855405 

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 удължаването на срока на договор ДМ 11/4, с 12 

/дванадесет/ месеца до 18.08.2021г., в което удължение са включени двата месеца 

отпуснати от ФНИ относно епидемията с COVID-19. ПНЕК предлага, ИС да одобри 

исканата промяна на срока и да се сключи допълнително споразумение.  
 

Решение на ИС: 

Не приема удължаване срока на договор ДМ 11/4 от 2017 г., тъй като има вече 

предходно удължение от 8 месеца и сега исканото удължение от 12 месеца, не 

отговаря на изискванията съгласно чл. 75, ал. 3 от ПФНИ. 

 

 

1.5.14. Доклад с вх. №0903/79 от 23/09/2020 г. от доц. Анастас Димитров Пашов, 

ръководител на договор ДН 01/11 от 16.12.2016 г., на тема: "Протеомен 

анализ на репертоара от ИгМ антитела при пациенти с мозъчни тумори", 

базова организация – Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН. 

Относно: Повторно удължаване срока на проекта с 6 м. до 27.02.2021г.  

Обосновка:  

Подаваме отново доклада от ръководител, след поискана информация в Протокол 

№11 от 24.06.2020г. за резолюция от ръководителя на базовата организация с копие 

до партньора, с молба за удължаване срока на договора с 6 м. и уточнение на 

крайната дата -27.02.2021г. Придружаващите документи са представени с ваш вх. № 

0903/66, 30.07.20г. Забавящи са обстоятелствата около процедурите по ЗОП в 

Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН от 2019 г. и 2020 г. 

Молбата ни е, това удължение да се коригира до 6 месеца и новата крайна дата да 

бъде 27.02.2021 г. Това ще бъде второ удължение за този проект. Предишното 

удължение на втория етап беше по същите причини.  

Приложения: 

1.Одобрение от ръководителя на базовата организация 

2. Извлечения от протоколите по обществените поръчки и датите на сключването на 

договорите по тези поръчки. 
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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, взе 

решение както следва: 

Относно искането за второ удължаване на срока - ПНЕК приема повторното 

удължение на срока на проект ДН 01/11 от 16.12.2016 с 6 /шест/ месеца, до 

27.02.2021г. в което удължение са включени двата месеца отпуснати от ФНИ 

относно епидемията с COVID-19.  

ПНЕК предлага, на ИС, да се сключи допълнително споразумение.  
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДМ 01/11 от 2016 г. допълнително с общо 6 

месеца до 27.02.2021 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

 

1.5.15. Доклад с вх. №ФНИ-1766 от 10/09/2020 г. от проф. д-р Ива Апостолова, 

ръководител на договор КП-06-Н21/2 от 18.12.2018 г., на тема: "Тракийските 

могили – горещи точки на биоразнообразието и острови за опазване на 

естествена флора и растителност", базова организация – ИБЕИ – БАН. 

Относно:  Прехвърляне на финансови средства за етап 2. 

Обосновка: Непредвидените обстоятелства по появата на световната пандемична 

криза свързана с разпространението на COVID19 осуети дейности, които трябваше 

да бъдат извършени до финализиране на етапа и подготовката на научен и финансов 

отчет. Тези неочаквани обстоятелства доведоха до невъзможност за реализация на 

някои финансови средства, основно насочени към перата за командировъчни 

разходи и за материали и консумативи. При подготовката на междинния финансов и 

научен отчет за първия етап от изпълнението на проекта, се установи, че тези 

неусвоени средства се равняват на 23% от преките допустими разходи за етапа. 

Теренната работа е ключова за изпълнението на този проект. Данните, които се 

събират на терен са уникални, защото до сега такива проучвания не са извършвани. 

Целта на изследването е да се събере възможно най-пълна информация за 

биоразнообразието от висши растения и лихенизирани гъби по могилите. Това 

означава посещение на терен през всички периоди на вегетационния сезон. През 

2019г са осъществени 13 командировки в страната. Проучването на пролетната 

флора беше отложено за 2020г. Предвидените посещения през пролетните месеци и 

началото на летните месеци на 2020г, обаче, не бяха реализирани поради 

пандемията. Летният вегетационен сезон на 2020г беше частично реализиран, което 

се дължи на удължаването срока на етапа с два месеца. През 2020г са осъществени 

само 6 командировки. За да успеем да компенсираме това, през следващия етап ще 

осъществим не по-малко от 18 командировки с приблизително предвиждана 

стойност от 1000 лв. всяка, като се включват повече хора във всяка командировка. 

Установихме на практика, че екип от четири човека работи много ефективно. 

Затруднената, които имахме поради заразата тази година ограничи както до 

минимум посещенията на терен, така и броя на хората, които да пътуват. Считаме, 

че важно значение за проекта е изпълнението на плана за публичност. Затова 

ежегодно беше планирано участие в две научни конференции. През 2020г се 

предвиждаше представяне на резултати на 27 конгрес на European Vegetation Survey 
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(EVS) и 17 конгрес на European Dry Grassland Group (EDGG). И двата форума се 

отлагат за следващата година. Разходите по участие в тези международни форуми 

са от перо командировъчни разходи и затова пренасочването на неусвоените 

средства за следващия период ще предостави възможност на още член на колектива 

да вземе участие в конгресите. През първия етап беше осъществено само едно 

участие на двама души в подобен форум. Стойността на това участие се равнява на 

около 4000лв. Прехвърлянето на неусвоените средства за втория етап по проекта ще 

предостави възможност за участие в международен научен форум на поне още един 

млад колега. 

Част от средствата за материали и консумативи са предвидени за публикуване на 

резултати по проекта в списания предлагащи свободен достъп, което ще увеличи 

видимостта на получените резултати и ролята на ФИИ за това. Забавянето на 

всички процеси, поради карантината и пандемичнага криза доведе до забавяне и на 

темповете свързани с процедурите по публикуване, а оттам и на усвояване на 

предвидените за това средства. 

Въпреки, че непредвидените обстоятелства, засягащи всички сфери на живота в 

страната и света, се отразиха и върху проекта, екипът запазва своята активност и 

готовност да го изпълни с необходимото качество. 

Във връзка с посочените обстоятелства, заявявам неизразходваните средства да 

бъдат прехвърлени към втория етап на проекта. Те ще бъдат много важни за 

работата ни през следващия вегетационен сезон, когато ще завършваме всички 

теренни проучвания. Също така ще предостави възможност на по-голям брой от 

членовете на екипа да участват в научните форуми, съгласно плана за 

разпространение на резултатите. Благодарение на това ще бъдат осигурени 

средствата за довършване на планирани дейности, които не са реализирани поради 

непредвидените обстоятелства по пандемията. 

Приложения: 

1.Справка на неусвоените средства по пера.  

2. Финансовия план по договор. 

3. Актуализиран финансов план за 2 етап с добавените неусвоени средства по пера.  

4. Копие до ръководител базова организация. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи и след 

консултация с финансиста на Фонда, установи, че: Преките допустими разходи по 

проекта за първи етап са в размер на 55 150 лв. /55 150 х 15% = 8 272,50 лв. / 

Искането за прехвърляне на средствата в размер на 12 567,42 лв. е  22,79%  от ПДР.    

Надвишават се 15 % от общия размер на допустимите преки разходи  на проекта, 

което попада в хипотезата на чл. 7  от ВП за прилагане на процедурите по чл. 71 до 

чл. 75 от ПФНИ. 

Искането следва да се внесе към ИС за вземане решение за сключване на 

допълнително споразумение към договора, съгласно изискването на чл. 7, ал. 7 от 

правилата. С исканото преразпределение не се превишават максимално 

допустимите стойности по отделните пера от бюджета на проекта. Искането е в 

съответствие с Насоките за конкурсна сесия 2018, ПФНИ и ВП за прилагане на 

процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ.  
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ПНЕК приема прехвърлянето на финансови средства към 2 етап и предлага на ИС 

да се сключи допълнително споразумение след като бъде приет отчета за етап 1 по 

договор КП-06-Н21/2. 
 

Решение на ИС: 

Решение за прехвърлянето на финансови средства към 2 етап по договор КП-06-

Н21/2 от 18.12.2018 г., ще бъде взето при разглеждане на отчета за етап 1 по 

договора.  

 

 

1.6. Доклад с вх.№ 94ПП/27 от 21.10.2020 г., от проф. Пламен Петков, 

Председател на Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки към 

фонд „Научни изследвания“. 

 

1.6.1. Уведомление с вх.№ 0907/136 от 06.10.2020 г. от проф. Хассан Шамати, 

директор ИФТТ и Заявление с вх.№ 0907/133 от 02.10.2020 г. от научния 

колектив на договор ДН18/14 от 12.12.2017 г. на тема: „Композитни и 

адиабатни методи за контрол в квантовите и оптичните технологии“, Ипститут 

по физика на твърдото тяло„Академик Георги Наджаков“-БАН. 

Относно: кончината на ръководителя на проекта доц. д-р Емилия Димова и 

прекратяване на договор ДН18/14 от 12.12.2017 г. 

Обосновка:  Уведомяваме Ви, че има промяна в обстоятелствата по изпълнението 

на проект „Композитни и адиабатни методи за контрол в квантовите и  оптичните 

технологии“, договор № ДН - 18/14 от 12.12.2017 г. с Фонд „Научни изследвания“, 

поради кончината на ръководителя на проекта доц. д-р Емилия Димова. С 

настоящото заявление ние, долуподписаните участници в проект „Композитни и 

адиабатни методи за контрол в квантовите и оптичните технологии“, изказваме 

единодушно съгласието си договор № ДН - 18/14 от 12.12.2017 с Фонд „Научни 

изследвания“ да бъде прекратен. Първият етап беше оценен с оценка «много добър» 

и финансовият отчет беше приет без възражения  от Изпълнителния съвет на ФНИ с 

Протокол № 24/20.06.2020 г. Считаме загубата на ръководителя на научния 

колектив-доц. Емилия Димова, за непреодолима пречка за изпълнение на работата 

по проекта като цяло поради невъзможност да се намери подходящ заместник за 

ръководител на проекта. В работната програма за втория етап на проекта за 

заложени задачи, в които доцент Димова имаше водеща роля като квалифициран 

специалист по охлаждане на рубидиеви атоми и изграждане на квантово-оптични 

аналози. Единодушни сме, че нейната смърт е непреодолим фактор за изпълнението 

на заложените във втория етап задачи. 

Приложения: 

Прилагаме писма с потвърждение на членовете от екипа от чужбина, които към 

настоящия момент са възпрепятствани да се подпишат лично.  

Също така писменно съгласие на останалите участници. 

Решение на ПНЕК:   

Приема да бъде прекратен по взаимно съгласие, договор ДН18/14 от 12.12.2017 г., 

поради кончината на ръководителя на проекта доц. д-р Емилия Димова. 
 

Решение на ИС:   
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Приема да бъде прекратен договор ДН18/14 от 12.12.2017 г., но изисква да 

бъде представен научен и финансов отчет, придружен с финансов одит ако 

има направени разходи по проекта след предаване на отчета за първия етап. 

Неизразходваните средства да бъдат възстановени на ФНИ. 

 

 

1.6.2. Доклад с вх. № 0907/134 от 02.10.2020 г. от доц. д-р Юлия Генова, ръководител на 

договор ДН08/2 от 13.12.2016 г. на тема: „Течнокристален подход за оптимизиране 

функциите на моделни липидни мембрани при вграждане на наночастици“, 

Институт по физика на твърдото тяло „Академик Георги Наджаков“-БАН. 

Относно: Удължение от още 6 месеца, считано от 17.06.2020, като срокът за изпълнение 

на договор ДН08/2 от 2016 г. да приключи до 17.06.2021 г. /предходно удължение 4 мес. 

+ 2 служебно дадени от ФНИ, втори етап/. 

Обосновка: В следствие удължаването на първия етап от договор ДН 08/2 с четири 

месеца, ограниченията, възникнали във връзка с епидемиологичната ситуация с COVID 

19, усложнения с експерименталните установки по проекта и невъзможността за 

осъществяване на командировки по проекта се получи частично забавяне по изпълнение 

на задачите за втория етап на договора. 

Предвид гореизложените съображения Ви моля втория етап на гореспоменатия договор 

да бъде удължен с още шест месеца, считано от 17.06.2020. Взимайки под внимание вече 

разрешеното ми удължение от ПНЕК и подписано допълнително споразумение № 2 

/26.05.2020 на същия с четири месеца и двумесечното продължение, предоставена от 

Фонд „Научни изследвания, свързано с Covid-19 в случай на одобрение на молбата ми 

общото удължение на втория етап на гореспоменатия договор ще възлезе на дванадесет 

месеца до 17.06.2021 г. 

Решение на ПНЕК:   
1. 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 

ДН08/2 от 2016 г. се удължава с още 6 месеца до 17.06.2021 г., като се 

сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:  

Приема да се удължи договор ДН08/2 от 13.12.2016 г. с още 6 месеца до 

17.06.2021 г., като се сключи допълнително споразумение.  

 

1.6.3. Доклад с вх. № 0907/125 от 21.09.2020 г. от проф. д-р Цветанка Бабева, 

ръководител на договор ДН08/15 от 14.12.2016 г.  на тема: „Получаване и 

изследване на напоразмерни слоеве от оксо-зеолитни композити, полимери и 

графен като активни среди за oптo-химични сензори“, Институт по оптически 

материали и технологии - БАН.  

Относно: напускане на членове от колектива по договор ДН08/15 от  2016 г. 

Обосновка: Във връзка с нарасналата служебна заангажираност на проф. дфн Вера 

Маринова и гл. ас. д-р Петя Петрова, членове на колектива на проект ДН 08/15 от 

14.12.2016 г. предлагам те да бъдат освободени от колектива. Това няма да се 

отрази по никакъв начин на успешното завършване и отчитане на проекта.  
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Приложения: актуален списък с членовете на колектива и техните подписи, както и 

съответните декларации за съгласие за напускане. 

Решение на ПНЕК:   

Приема напускане от колектива по договор ДН08/15 от 2016 г. на проф. дфн Вера 

Маринова и гл. ас. д-р Петя Петрова. 
 

Решение на ИС:   

Приема напускането от колектива по договор ДН08/15 от 2016 г.  на проф. 

дфн Вера Маринова и гл. ас. д-р Петя Петрова. 

 

1.6.4. Доклад с вх. № ФНИ-1904/21.09.2020 г. от проф. дфн. Вера Маринова, 

ръководител на договор КП-06-Н28/8 от 08.12.2018 г. на тема: „Нови 

мултифункционални структури на основата на графен и 2D материали“, 

Институт по оптически материали и технологии - БАН.  

Относно: напускане на член от колектива по договор КП-06-Н28/8 от 2018 г. 

Обосновка:  Във връзка с постъпила декларация от проф. д-р Цветанка Бабева. 

моля за вашето съгласие същата да напусне колектива по проекта, поради служебна 

ангажираност. Напускането на проф. Бабева няма да се отрази на изпълнение на 

заложените дейности по проекта.  

Приложения: подписана декларация от проф. д-р Цветанка Бабева за напускане на 

колектива и подписан актуализиран списък на колектива.  

Решение на ПНЕК:   

Приема напускане от колектива по договор КП-06-Н28/8 от 08.12.2018 г. на проф.  

д-р Цветанка Бабева. 
 

Решение на ИС:  

Приема напускане от колектива по договор КП-06-Н28/8 от 08.12.2018 г. на 

проф. д-р Цветанка Бабева. 

 

 

1.6.5. Доклад с вх. № 0907/124  от 21.09.2020 г. от доц. д-р Димитър Димитров, 

ръководител на договор ДН08/9 от 13.12.2016 г., на тема: „Послойно атомно 

отлагане на нанослоеве от диелектрици върху дву-дименсионни материали 

като активни компоненти за мултифункционални устройства”, Институт по 

Физика на Твърдото Тяло (ИФТТ) - БАН . 

Относно: напускане на член от колектива по договор ДН08/9 от 13.12.2016 г . 

Обосновка: Във връзка с постъпила декларация от проф. д-р Цветанка Бабева. моля 

за вашето съгласие същата да напусне колектива по проекта, поради служебна 

ангажираност. Напускането на проф. Бабева няма да се отрази на изпълнение на 

заложените дейности по проекта.  

Приложения: подписана декларация от проф. д-р Цветанка Бабева за напускане на 

колектива и подписан актуализиран списък на колектива.  

Решение на ПНЕК:   

Приема напускане от колектива по договор ДН08/9 от 13.12.2016 г. на проф. д-р 

Цветанка Бабева. 
 

Решение на ИС:   
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Приема напускането от колектива по договор ДН08/9 от 13.12.2016 г. на 

проф. д-р Цветанка Бабева. 

 

1.6.6. Доклад с вх. № 94ВВ/24 от 26.06.2020 г. доц. д-р Венелин Кожухаров - 

ръководител на договор № ДН 08/14 от 2016 год. на тема: „Търсене на тъмни 

фотони с експеримента PADМЕ“, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, 

Доклад с вх. №80/691 от 09.09.2020 г. от адв. Иванка Андреева и Становище 

с вх. №94НН/54 от 09.09.2020 г от одитор Надка Китанова.   

Относно: промяна на работната програма и бюджета на проект ДН 08/14 от 2016 

год, поради невъзможността да се осъществят командировки в чужбина.  

Обосновка от доц. д-р Венелин Кожухаров: След принудителната пауза в набора 

на данни за експеримента PADME, породена от инцидент с берилиевия прозорец 

през 2019 г. и влошената епидемиологична обстановка през първата половина на 

2020 г. през юли месец тази година предстои възобновяването на набора на данни. 

Очаква се експериментът да започне да получава позитронен сноп от линейния 

ускорител във Фраскати през първата седмица на юли, като продължителността на 

летния набор на данни ще е около 5 седмици. През есента на тази година се очаква 

и основния набор на данни на експеримента PADME за 2020 г., който ще е 

продължителност около 3 месеца. 

По време на набора на данни от експеримента е необходимо да се осигури 

постоянен (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) мониторинг на системите на 

експеримента и на качеството на набраните данни. Също така, поради факта, че 

членове на настоящия колектив са основните разработчици на две от системите на 

експеримента PADME - детекторите на заредени частици и системата за контрол и 

управление на детекторите - е необходимо да се подсигурят и дежурните 

отговорници на повикване за всяка една от тези две системи. 

Във връзка с гореизложеното моля: 

а)да ни бъде разрешено да използваме средствата от перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на 

проекта“ за създаването на подходящо работно място за провеждане на операторни 

дежурства (точки 2.1,2.2, 2.3 и 2.4). 

б)да ни бъдат дадени указания как да постъпим със заплащането на евентуални 

дежурства, поети от членовете от научния колектив. Използването на перо „Разходи 

за персонал“ в случая не е приложимо, тъй като тези средства се изплащат на 

участниците за разработването и пускането в експлоатация на различни компоненти 

от експеримента PADME, анализ на данни, калибровка на детекторите, получаване 

на физични резултати - без участие в набора на данни на експеримента, което е по 

перо „Командировки“. Приемлив вариант би бил използването на средствата от 

перо „Разходи за командировки“, какъвто би бил и случаят при нормална 

епидемиологична ситуация и командироване на членове на научния колектив до 

Фраскати, Италия за поемане на необходимите дежурства. Заплащането би било 

както следва: 

50 лв. на ден за отдалечено дежурство на повикване (около 1500 лв. за целия период 

на набор на данни през юли, 3000 лв. общо за DCS и детектори за заредени частици)  
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100 лв. за дневно операторно дежурство и 150 лв. за нощно операторно дежурство 

(около 20 дневни * 100 + 10 нощни * 150 = 3500 лв за целия период на летен набор 

на данни). 

Сумарно тези средства (около 6500 лв.) са в пъти по-малки от командироването на 

4- ма участници (2-ма за дежурства на повикване и 2-ма за дежурни оператори) в 

LNF-INFN. Даването на дежурство ще се удостоверява от ръководството на 

експеримента PADME и от online системата за резервиране и даване на дежурства.  

Участниците членове на научния колектив в тези смени ще са: 

доц. д-р Венелин Кожухаров 

доц. д-р Людмил Цанков 

докторант Георги Георгиев 

дипломант Симеон Иванов 

дипломант Светослав Иванов 

дипломант Радослав Симеонов 

Това искане за момента касае единствено и само набора на данни през месец 

юли/август (1 месец общо). След края на юлския набор на данни ще бъде направена 

оценка за приложимостта и адекватността на конкретното предложение и ще бъде 

направено евентуално ново за набора на данни на експеримента PADME през есента 

на 2020 г. 

Доклад от адв. Иванка Андреева: доц. д-р Венелин Кожухаров - ръководител на 

договор № ДН 08/14 от 2016 год. се иска разрешение от перо Разходи за материали 

и консумативи по договора да се създаде подходящо работно място за провеждане 

на оперативни дежурства, както и да бъдат дадени указания кака да бъдат заплатени 

тези дежурства на членовете на научния колектив, като това не бъде за сметка на 

перо Разходи за персонал. 

От правна страна следва да се има предвид, че средствата следва да бъдат 

използвани по предназначение за това и в съответствие с насоките за конкурса, 

договора, финансовия план и финансова обосновка по договора и указанията на 

Фонда за финансово отчитане. 

В случай, че ръководителят иска прехвърляне на средства от едно перо в друго за 

покриване на определени разходи това следва да се направи съгласно изискванията 

на чл. 72 и сл. от ПФНИ, което искане да се разгледа от ПНЕК.  

В случай, че се изразходват средства не по преназначение и в несъответствие с 

насоките, договора и правилата може да се наложи ръководителят на проекта 

/базовата организация/ след одитно становище да възстанови на Фонда 

неправомерно направените разходи, ведно със законната лихва за това.  

Становище от одитор Надка Китанова: Във връзка с исканите промени, подробно 

описани в доклада, Бенефициентът следва да се съобрази с изискванията на 

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

публикувани на интернет страницата на ФИИ. За промяна на финансовия план, 

следва да се приложи изискването на раздел I от правилата, и приложат всички 

документи, визирани в чл. 3, ал. 4 от същите. 

Към доклада на Бенефициента не са приложени изискуемите :  

- оригиналния финансов план към договора, както и финансови планове при 

предходни промени, ако има такива; 

- актуализиран финансов план; 
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Не е посочен точния размер на сумите, и преразпределението им към съответните 

пера от бюджета на проекта. 

Изискванията за промяна на работната програма са подробно описани в раздел II от 

правилата. Към доклада не е представена актуализирана работна програма. 

Заплащането за дежурства, поети от членове па научния колектив е недопустимо да 

бъдат изплащани от перо, различно от „разходи за персонал“. Насоките за 

кандидатстване допускат от перо „разходи за външни услуги“ да бъдат изплащани 

разходи за извършени услуги от лица, външни за организация, т. е. недопустимо е 

от това перо да бъдат изплащани средства на екипа по проекта.  

Бенефициентът следва да представи коригиран финансов план, и коригирана 

работна програма, съгласно Насоките за конкурсна сесия 2016 г., съобразявайки се 

с максимално допустимите прагове по съответните пера от бюджета на 

проекта. 

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 

не отговаря на Насоките за конкурсна сесия 2016 г. и не приема искането на 

ръководител на договор № ДН 08/14 от 2016 г. 
 

Решение на ИС:   

Не приема промяна на работната програма и бюджета по договор ДН 08/14 от 

2016 г. 

 

 

1.6.7. Уведомление с вх. № ФНИ-1730 от 04.09.2020 г. от проф. дфн Радослав 

Рашков, ръководител на договор КП-06-Н28/5 от 2018 г.  на тема: 

„Фундаментални закони и холография“, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“.  

Относно: Промяна на финансовия план за втория етап на договор КП-06- Н28/5 от 

2018 г.  

Обосновка: Във връзка със силните ограничителни мерки наложени от пандемията 

от COVID 19 и поетапното им удължаване една голяма част от планираните участия 

в конференции и научни посещения бяха отменени. Поради пандемията от COVID 

19 през отчитания етап не беше възможно участието на поне 4 конференции и 3 

научни посещения. Считаме, че е важно постигнатите резултати да получат широк 

международен отзвук и нови възможности за международно сътрудничество за 

което молим Изпълнителния Съвет на Фонда да разреши прехвърлянето па остатъка 

от средства за командировки от първия етап в размер па 15 966.67 лв. към 

средствата за командировки през втория етап. Молим също така да бъдат 

прехвърлени и оставащите средства по следните пера: ДМА в размер на 980.40 лв.; 

разходи за външни услуги в размер на 1950.00 лв.; материали и консумативи в 

размер на 1825.48 лв. 

Приложения:  
1)Справка за оставащите средства от Етап 1; 

2)Бюджет за втория етап по договор. 

3)Предложението за новия бюджет за Етап 2. 

Решение на ПНЕК:   
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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 на финансовия план за втория етап на договор КП-06- Н28/5 от 2018 г. 

надхвърля 25 %  и в тази връзка комисията предлага ИС да вземе отношение по 

казуса. 
 

Решение на ИС:   

Решение за прехвърляне на финансови средства към 2 етап по договор КП-06-

Н28/5 от 2018 г. ще бъде взето при разглеждане на отчета за етап 1 по 

договора. 

 

 

1.6.8. Уведомление с вх. № ФНИ-1661 от 03.09.2020 г. от  проф. д-р Румен Ст. 

Бачев, ръководител на договор КП-06-Н28/3  от 08.12.2018 г. на тема: 

„Неутрино-излъчващите блазари – синергия между оптичната астрономия и 

теоретичната физика“, Институт по Астрономия с НАО, БАН.   

Относно: Прехвърляне на спестени средства от Етап 1 към Етап 2 на Договора и 

разрешение за използването им при възможност в междинния период преди 

получаване на финансиране за втория етап на Договора. 

Обосновка: От неизразходваните 13 094.53 лв. през първия етап, основната част от 

тези средства (10 765.59 лв) бяха предвидени за командировки в чужбина в 

началото на 2020 г., които не се осъществиха по разбираеми и независещи от нас 

причини (световната пандемия от Ковид 19). Средствата бяха предвидени за 

участия в конференции по темата на проекта в Италия (Април). Испания (Май) и 

Полша (Юни), конференции, които бяха отложени дългосрочно или отменени. 

Надяваме се да можем да докладваме нашите резултати през 2021 г. в рамките на 

тези или други подобни форуми. 

Поради извънредната ситуация по света, доставките от чужбина на някои 

консумативи (оптични елементи, електронни компоненти) се забавиха значително и 

няма да могат да бъдат отчетени през първия етап от проекта.  

Моля неизразходваните средства, в размер на 13 094.53 лв„ да бъдат прехвърлени за 

втория отчетен период, с възможност част от тях да бъдат достъпни и между 

етапите. 

Приложения: Финансов план за 2 Етап + неизразходваните средства от Етап 1.  

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 на финансовия план за втория етап на договор КП-06- Н28/3 от 2018 г. 

надхвърля 15% и стига до 25 %, но приема промяната като бъде сключено 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Решение за прехвърлянето на финансови средства към 2 етап по договор КП-06- 

Н28/3 от 2018 г. ще бъде взето при разглеждане на отчета за етап 1 по 

договора. 
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1.6.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н28/2 от 08.12.2018 г. с ръководител 

проф. дфн Радослав Заманов на тема: „Двойни звезди с компактен обект“, 

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН.  

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

Първоначална обща сума на договора: 100 000.00 лв. 

Преведени средства: 50 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 6 811.67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 43188.33 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 10 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: 6 

Участия в научни форуми: 8 

 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н28/2 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1135, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 43188.33 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н28/2 от 2018 г. в 

размер на 50 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 811.67 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
 

Решение на ИС:   

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

на научната част по договор КП-06-Н28/2 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1135, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 43188.33 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н28/2 от 2018 г. в 

размер на 50 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 811.67 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане за втория етап е 56 811.67 лв. 

 

 

1.6.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н28/6 от 2018 г. с ръководител доц. 

дфн Недялка Илиева Стоилова на тема: „Алгебрични методи в квантовата 

статистика и приложения в квантови системи“, Институт за Ядрени 

Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 7934.42 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52065.58 лв.    

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 15 

 От тях с импакт фактор: 6 

 От тях с импакт ранг: 3 

Участия в научни форуми: 8 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н28/6 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1238, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 065.58 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н28/6 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7934.42лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
 

Решение на ИС:  

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н28/6 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1238, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 065.58 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н28/6 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 934.42 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане за втория етап е 67 934.42 

лв. 

 

 

1.6.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н28/5 от 2018 г. с ръководител проф. 

дн Радослав Рашков на тема: „Фундаментални закони и холография“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120000.00 лв. 

Преведени средства: 60000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 20722.56 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор: 39277.44 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 бр. 

Брой млади учени в проекта: 1 бр. 

Брой научни публикации (общо): 21 бр. 

 От тях с импакт фактор: 12 бр. 

 От тях с импакт ранг: 1 бр. 

Участия в научни форуми: над 10 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н28/5 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1729, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 39277.44 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н28/5 от 2018 г. 

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

4. Сумата на неизразходваните средства от 20 722.56 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, като частта от сумата на неизразходваните средства в 

размер до 25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта да бъде 

прехвърлена за втория етап. 
 

Решение на ИС:   

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

на научната част по договор КП-06-Н28/5 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1729, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 39277.44 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се  финансира втори етап на договор КП-06-Н28/5 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв., от която да бъде приспадната сумата от 6 922.56 лв. по 

т. 4, като сумата за превод да бъде 53 077.44 лв. и бъде сключено 

допълнително споразумение. 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 20 722.56 лв., частта до 25 

% от преките допустими разходи за етапа в размер на 13 800 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. Останалата част от неизразходваните 

средства в размер на 6922.56 лв. да бъде приспадната от предвидената сума за 

втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 800.00 лв. 

 

  

1.6.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н28/7 от 2018 г. с ръководител проф. 

дн Стойчо Язаджиев на тема: „Числено моделиране на черни дупки и тяхната 

динамика в разширените скаларно-тензорни теории“, Институт по 

Математика и Информатика-БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120000.00 лв. 

Преведени средства: 60000.00 лв. 
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Неизразходвани средства: 10 935.97 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 49 064.03 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 бр. 

Брой млади учени в проекта: 2 бр. 

Брой научни публикации (общо): 11 бр. 

 От тях с импакт фактор: 7 бр. 

 От тях с импакт ранг: 2 бр. 

Участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н28/7 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1755, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 49 064.03 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н28/7 от 2018 г. 

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

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 935.97 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, като частта от сумата на неизразходваните средства в 

размер до 25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта да бъде 

прехвърлена за втория етап. 
 

Решение на ИС:   

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

на научната част по договор КП-06-Н28/7 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1755, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 49 064.03 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н28/7 от 2018 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 935.97лв., 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 70 935.97 лв.  

 

 

1.6.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н28/3 от 2018 г. с ръководител проф. 

д-р Румен Станимиров Бачев на тема: „Неутрино-излъчващите блазари – 

синергия между оптичната астрономия и теоретичната физика“, Институт по 

Астрономия с НАО, 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: 13 094.53 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 905.47 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 (един) 

Брой млади учени в проекта: 2 (двама) 

Брой научни публикации (общо): 11 (единадесет) 

 От тях с импакт фактор: 9 (девет) 

 От тях с импакт ранг: 1 (една) 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н28/3 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1660, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 46 905.47 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н28/3 от 2018 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства от 13094.53 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап, като частта от сумата на неизразходваните средства в 

размер до 25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта да бъде 

прехвърлена за втория етап. 
 

Решение на ИС:   

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

на научната част по договор КП-06-Н28/3 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1660, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 46905.47 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н28/3 от 2018 г. в  

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13094.53 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 73 094.53 лв.   

 

 

1.6.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н28/4 от 2018 г. с ръководител доц. 

д-р Никола Иванов Петров на тема: „Изследване на активни слънчеви 

процеси по време на пълни слънчеви затъмнения и извън тях“, Институт по 

астрономия с Национална астрономическа обсерватория при 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: 859.52 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 140.48 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 3 (трима) 

Брой млади учени в проекта: 1 (един) 

Брой научни публикации (общо): 9 (девет) 

 От тях с импакт фактор: 3 (три) 

 От тях с импакт ранг: 2 (две) 

Участия в научни форуми: 12 (дванадесет) 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н28/4 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1162, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59140.48 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н28/4 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 859.52 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
 

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

на научната част по договор КП-06-Н28/4 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх. № ФНИ-1162, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59140.48 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н28/4 от 2018 г. в 

размер на 60 000лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 859.52 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане за втория етап е 60 859.52 

лв. 

 

 

1.6.15. Във връзка с изпълнение на решение на ИС, прието с Протокол 25/26.06.2020 

г. и съгласно чл. 89, ал. 2 от ПФНИ по постъпилото възражение от доц. д-р 

Тодор Петров относно научната оценка и след определяне на супероценител, 

Членовете на ПНЕК повторно обсъдиха: 

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

изпълнението на договор ДН18/7 от 2017 г. на тема: „Експериментално и 

теоретично изследване на свръхбърза динамика на процеси, индуцирани при 

субпикосекундна лазерна нанообработка на полупроводници с широка забранена 

зона“ с ръководител -  доц. д-р Тодор Стефанов Петров, Институт по физика на 

твърдото тяло - БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 9314.59 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 685.41 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг:  

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от супероценител, съгласно чл. 89, ал. 2 от 

ПФНИ ПНЕК приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДН18/7 от 

2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ЮЮ/2, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 685.41 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор ДН18/7  от 2017 г. в 

размер на 60000 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 314.59 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 
 

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

научната част по договор ДН18/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх.№ 94ЮЮ/2, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 50685.41 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансиран втори етап на договор ДН18/7  от 2017 г. в  

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

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 314.59 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане за втория етап е 69 314.59 лв. 

 

 

По т. 2 от дневния ред -  Доклади на ВНЕК по двустранно сътрудничество. 

 

2.1. Доклад с вх. 94АА/49 oт 29.10.2020 г. от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на ВНЕК по Двустранно сътрудничество – 2020 г. относно научно 

оценяване и класиране на проектни предложения по „Конкурс за финансиране 

на проекти по двустранно сътрудничество  – България – Русия 2019-2020 г.“ 
 

Решение на ИС: 

1. Приема предложението на ВНЕК за класиране на проектните предложения в 

„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – 

Русия 2019-2020 г.“ и списъка с оценките на проектните предложения от 

българска страна; 
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2. Възлага на управителя на ФНИ да информира руската страна за решението на 

ИС по т. 1. 

3. Решение във връзка с финансирането на проектните предложения ще бъде 

взето след получаване на класирането от руска страна и решение на българо-

руска комисия. 

 

 

По т. 3 от дневния ред –Доклади на ВНЕК и класиране по направления на проектни 

предложения от конкурсна сесия 2020. 

 

3.1. ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по направления, относно класиране и 

предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за 

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

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“.  
 

Решение на ИС: 

Приема да се финансират само проектни предложения, в съответствие с 

класирането на ВНЕК, които са в рамките на прогнозния бюджет за съответната 

научна област в Насоките за двата конкурса: „Конкурс за финансиране на 

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

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“.  

 

 

3.2. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Физически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в научната 

област Физически науки (Приложение Н48А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Физически науки (Приложение Н48Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н48В до проект № 6 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 1 020 000 лв., от 

които 525 000лв. от бюджета за 2020 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите след получаване на 

средствата по бюджета на ФНИ. 

 

 

3.3. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Физически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 
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фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ в 

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти – 2020 г.“  в научната област Физически науки 

(Приложение М48А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Физически науки 

(Приложение М48Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М48В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 55 000 лв. , от които 55 000 лв. от бюджета за 

2020 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да 

преведе сумата за финансиране на проектите. 

 

3.4. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Биологически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в научната 

област Биологически науки (Приложение Н41А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“  в научната 

област Биологически науки (Приложение Н41Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н41В до проект № 8 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 1 257 086 лв., от 

които 597 280 лв. от бюджета за 2020 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите след получаване на 

средствата по бюджета на ФНИ. 

 

3.5. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Биологически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ в 

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 
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1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Биологически науки 

(Приложение М41А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Биологически науки 

(Приложение М41Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М41В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 117 000 лв., от които 117 000 лв. от бюджета за 

2020 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

 

 

3.6. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Химически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в научната 

област Химически науки (Приложение Н49А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2020 г.“ в научната 

област Химически науки (Приложение Н49Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н49В до проект № 6 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 920 000 лв., от 

които 452 000 лв. от бюджета за 2020 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на първия етап на проектите след получаване на 

средствата по бюджета на ФНИ. 

 

 

3.7. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Химически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ в 

съответната научна област.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 



 

 

Изпълнителен съвет    

Протокол № 39/06.11.2020 г.                                                                                        64 
 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Химически науки (Приложение 

М49А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г.“ в научната област Химически науки (Приложение 

М49Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М49В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 60 000 лв., от които 60 000 лв.  от бюджета за 

2020 г.  

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе 

сумата за финансиране на проектите. 

 

3.8. ИС обсъди проблема със събиране на подписи от членовете на колектива във връзка 

с епидемиологична ситуация и с краткия срок за подписване на договорите за 

финансиране. 
 

Решение на ИС: 

Приема във връзка с епидемиологична ситуация и с краткия срок за подписване 

на договорите за финансиране по Конкурси 2020 г., оригиналният подпис на 

отделни членове на колектива може да бъде положен на самостоятелен лист, 

еднакъв за всички членове на колектива и съдържащ оригиналния подпис на 

ръководителя на колектива. За членове на колектива от чужбина може да бъде 

приложено сканирано копие с подписан текст за съгласие за участие в проекта.  

 

 

По т. 4 от дневния ред -  Доклади на управителя. 

 

4.1. Доклад с вх. № 80/862 от 05.11.2020 г. от проф. Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ във връзка с договор между Република България и Световната банка, 

която изготви предварителни данни от прегледа, който екип от банката прави на 

програмите на ФНИ. 

Приложение: получените данни от Световната банка. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.2. Доклад с вх. № 80/863 от 05.11.2020 г. от проф. Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ във връзка с обсъждане на заседание на ИС за картата за научна оценка по 

конкурсите за двустранно сътрудничество и предложение за актуализирана 

карта. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема предложения вариант на картата за научна оценка по конкурсите за 

двустранно сътрудничество. 
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2. Приема предложените параметри за обявяването на КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ 

ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2020 г. – 

БЪЛГАРИЯ – Австрия и приложените „Специфични условия за конкурс за 

двустранно сътрудничество България – Австрия“, както и конкурсна 

документация. 

3. На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания, във 

връзка с чл. 13, т. 9 и чл. 37, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни 

изследвания“, Бюджета на Фонд „Научни изследвания“ за 2020 год. и 

Годишната оперативна програма на Фонда за 2020 год., утвърдена от 

Министъра на образованието и науката, Изпълнителният съвет взе решение за 

откриване на конкурс с наименование: „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО 

ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ - 

АВСТРИЯ“; 

4.  Датата за откриване на конкурсна процедура се определя за 1 декември 2020 

г.,  краен срок за подаване на проектни предложения -1 март 2021 г. 

5. Указва на управителя в срок до 1 декември 2020 г. да публикува поканата и 

конкурсната документация  съгласно посоченото в чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 2 от 

ПФНИ. 

 

4.3. Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ, представи мнение на проф. 

Калинка Калоянова относно разширение на функционалността на сайта на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Отлага разглеждането за следващо заседание на ИС. 

 

4.4. Доклад с вх. № ФНИ-2614/03.11.2020 г. от Любомира Христова, старши експерт 

- секретар на НЕК относно  допусната техническа грешка в доклад на ПНЕК по 

Двустранно сътрудничество и Протокол на ИС № 29 от 24.07.2020 г.  

Обосновка: Техническата грешка е допусната по т. 3.11.2 от Протокола, която 

касае разгледана молба с вх. № ФНИ-951 от 22.06.2020 г. от гл. ас. д-р Христо 

Кондов, ръководител на договор КП-06-Индия/10 от 02.09.2019 г. за удължаване на 

срока за изпълнение на договора с една година. В тази връзка моля, да бъде 

коригирано решението на ИС, като удължаването на срока на договор КП -06-

Индия/10 да се чете „до 02.09.2022 г.“ вместо „до 02.09.2021 г.“. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се коригира решение в Протокол на ИС № 29/24.07.2020 г., т. 3.11.2 от 

дневния ред, вместо „до 02.09.2021 г.“, да се чете „до 02.09.2022 г.“ по договор 

КП-06-Индия/10 от 02.09.2019 г. 

 

 

По т. 5 от дневния ред -  Разни. 

 

5.1. Проф. д-р Радка Аргирова –председател на ВНЕК по Тематично направление 1. 

Медико-биологични проблеми по Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията 
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от COVID-19 2020 г. повторно представи доклад с вх. №94РР/41 от 29.09.2020 г. 

във връзка с решение на ИС прието с Протокол 37/09.10.2020 г.  

Относно: постъпило писмо - отговор с вх. № ФНИ-1939/24.09.2020 г. от проф. д-р 

Андрей Чорбанов, ръководител на проект КП-06-К1/9 от 2020 г. и Писмо с вх. № ФНИ- 

1938/24.09.2020 г. от доц. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология 

„Стефан Ангелов” – БАН  във връзка с решение на Изпълнителен съвет, прието с 

Протокол 35/11.09.2020 г., т. 6.3. от дневния ред и писмо с вх. № ФНИ-1801/14.092020 г. 

от проф. Радка Аргирова, председател на ВНЕК относно сравнителна информация за 

двата работни проекта, касаещи разработването на ваксина срещу SARS-CoV-2. 

Обосновка: В отговор на Ваше писмо от 14.09.2020 г. изпращам сравнителна 

информация за двата работни проекта, касаещи разработването на ваксина срещу SARS-

CoV-2. Давам си сметка, че публичността на разработвания с Институт Пастьор проект 

предизвиква интерес, но това също така е и критерий, че работата по два независими 

проекта няма как да бъде скрита или потулена. Разбира се, ще пренебрегна фактът, че 

както аз, така и директорът на Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“ и 

ректорите на МУ-София и СУ „Св. К. Охридски“ сме подписали изричната декларация, 

че няма да използваме двойно /или тройно/ финансиране за проектното предложение, с 

което кандидатстваме. 

По съществото - двете ваксини имат принципно-различна концепция поради моделите, 

на които ще бъде разработвана и тествана. Проекта с Институт Пастьор включва 

намирането на човешки епитопи с EpiDOCK платформата, като цялата идея е тестването 

върху хуманизиран Nonobese Diabetic/Severe Combined Immunodeficiency (NOD SCID) 

gamma (NSG) трансферен модел и използването на човешки лимфоцити изолирани от 

кръв и слезка за трансферирането им в тези имунодефицитни мишки. Целият проект е 

базиран на човешки експерименти с проби от човешки произход. Накратко - грантът на 

Институт Пастьор касае работа с човешки тъкани и клетки, докато този към ФНИ е в 

изцяло адаптиран миши модел. По тази причина и епитопите, които ще се ползват като 

ваксина в единият случай са човешки, докато в предложението към ФНИ - разпознавани 

от миши МНС и дублирани с други човешки епитопи, абсолютно различни от първите 

такива. 

С настоящето писмо удостоверявам, че проф. д-р А.Чорбанов не е получил средства от 

БАН за разработки свързани с борбата с COVID-19 и не е ръководител на работни 

пакети по цитираното от доц. Симеонов рамково споразумение. 

Приложение: Писмо с вх. № ФНИ- 1938/24.09.2020 г. от доц. д-р Пенка Петрова, 

директор на Института по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН, в което 

удостоверява, че доц. д-р А. Чорбанов не е получил средства от БАН за разработки 

свързани с борбата с COVID-19 и не е ръководител на работни пакети по цитираното от 

доц. Симеонов рамково споразумение № ДСД-2/07.05.2020 г. 

Решение на ВНЕК: 

1. Единодушно приема подробните и обосновани отговори на проф. А. Чорбанов по 

отправените въпроси от ВНЕК относно работната програма и плануваните дейности, 

с които водещият изследовател участва в съвместен проект с Институт „Пастьор”-

Париж.  

2. По „Проект за финансиране на научни разработки на БАН, свързани с борбата с 

COVID-19 и други остри инфекциозни заболявания” доц. д-р А.Чорбанов не е 
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получил средства от БАН и след направената проверка за двойно финансиране, ВНЕК 

предлага проект  КП-06-К1/9 от 2020 г. да бъде финансиран.  
 

Решение на ИС: 

1. Приема становището на ВНЕК, че няма припокриване на двата работни 

проекта, касаещи разработването на ваксина срещу SARS-CoV-2 в проектно 

предложение КП-06-К1/9 от 2020 г. 

2. Приема проект  КП-06-К1/9 от 2020 г. да бъде финансиран, заедно с останалите 

проекти, за които има решение на ИС за финансиране по конкурса, след решение 

на съда, даващо възможност за подписване на договорите и финансиране.  

 

5.2. Доклад с вх. № ФНИ-2674/04.11.2020 г. от Людмил Дренчев, директор на 

Институт по металознание, БАН относно смяна на ръководител на проектно 

предложение КП-06-ПКИТАЙ/43. 

Обосновка: Заявеният ръководител на проекта доц. Ленко Станев да бъде заменен 

от д-р инж. Ангел Великов, поради внезапно настъпила смърт.  

Приложения: 

- Уверение от д-р инж. Ангел Великов 

- Автобиография на български и английски език на д-р инж. Ангел Великов 
 

Решение на ИС: 

Възлага на ВНЕК по двустранно сътрудничество да извърши проверка дали 

предложения ръководител отговаря на всички изисквания, след което ИС ще 

вземе решение. 

 

5.3. Доклад с вх. № 0907/147 от 03.11.2020 г. от проф. д-р Петко Денев, ръководител 

на проект ДН09/20 от 2016 г. относно предоставяне на допълнителна 

информация за одитен доклад по финансов отчет. 

Приложения: 

- Обобщена справка за разходите от етап I 

- Обобщен финансов план и актуализиран финансов план за етап II  
 

 Решение на ИС: 

 1. Приема да се коригира решение прието с Протокол 35/11.09.2020 г., т. 2.2.5. 

от дневния ред, както следва: 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94НН/38 от 30.11.2018 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 43 853.65 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор ДН09/20 от 2016 г. в размер 

на 48 700 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 846.35 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап е 53 546.35 лв. 

 

Секретар:..........................   Председател:........................... 

 

(доц. д-р Боряна Хаджиева)    (проф. дтн Светослав Николов) 
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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:…………………………………. 


