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П Р О Т О К О Л 

№ 44/20.01.2021 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 20.01.2021 г. се проведе заседание по Skype на Изпълнителния съвет (ИС) на 

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ). 

 

На заседанието на ИС: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател 

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

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

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева 

6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

8. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

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

10. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова 

11. Д-р Милена Петкова Дамянова 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева  

Даниела Козовска – финансов експерт 

 

Секретари:  

Доц. Боряна Хаджиева 

Д-р Милена Александрова 

 

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. Дейности на ФНИ във връзка с доклада от инспекцията на АДФИ . 

2. Доклади на ПНЕК. 

3. Доклади на управителя. 

4. Разни. 

 

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

 

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-176 от 19.01.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно предприемане на действия по Доклад № 

ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на АДФИ. 
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1.1.1. Във връзка с констатации в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на 

АДФИ и заключение по доклада ИС взе решение за част от дейностите, 

които трябва да бъдат предприети. В изпълнение на това решение бяха 

проведени извънредни заседания на ПНЕК, на които бяха разгледани 

констатациите от инспекцията по договорите, за които ПНЕК отговаря. На 

11 януари беше проведена среща (по скайп) с членовете на ПНЕК с 

участието и на адв. Андреева и г-жа Козовска за разясняване на 

процедурата за подготовка на докладите на ПНЕК във връзка с доклада на 

АДФИ. По-долу предлагам ИС да обсъди по-подробно процедурата във 

връзка с приемането на финансовите отчети на договорите от конкурса 

„Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 

2014 г.“, както и други мерки и действия, за подобряване на дейността на 

ФНИ: 

1. За договорите, чиито финансови отчети са проверени от АДФИ: 

1.1. За договорите, за които ИС е приел научния отчет, но не и финансовия 

отчет, до 26.01.2021 г. ПНЕК да изготвят доклад за приемане на финансовия 

отчет на основата на констатациите в доклада на АДФИ и заключението към 

него. Сумите в доклада да бъдат съгласувани с финансовия експерт на ФНИ. 

След приемане на финансовите отчети от ИС, да бъде изпратено писмо за 

възстановяване на средствата.  

1.2. За договорите, за които ИС е приел и научния и финансовия отчет, до 

26.01.2021 г. ПНЕК да изготви доклад за корекция на решението на ИС за 

приемане на финансовия отчет, ако сумите за възстановяване от 

бенефициентите се различават от тези, посочени в доклада на АДФИ и 

заключението към него. Сумите в доклада да бъдат съгласувани с 

финансовия експерт на ФНИ. След приемане на финансовите отчети от ИС, 

да бъде изпратено писмо за възстановяване на средствата.  

1.3. За договорите, които все още нямат приет от ИС научен отчет, отчетите да 

бъдат изпратени на определените оценители и оценките да бъдат разгледани 

от ПНЕК в най-скоро време. Докладът на ПНЕК до ИС за приемане на 

научния и финансовия отчет да бъде представен не по-късно от 20.02.2021 г., 

за да бъде разгледан от ИС на заседание през м. февруари. Предложението за 

приемане на финансовия отчет да бъде подготвено на основата на 

констатациите в доклада на АДФИ и заключението към него. Сумите в 

доклада да бъдат съгласувани с финансовия експерт на ФНИ. След приемане 

на финансовите отчети от ИС, да бъде изпратено писмо за възстановяване на 

средствата.  

2. За договорите, чиито финансови отчети не са проверени от АДФИ, е 

необходимо да се осъществи допълнителна проверка, за да се осигури 

еднакво третиране на всички договори. За тази цел: 

2.1. В съответствие с решението на ИС от протокол 41/20.11.2020 г. на основата 

на констатациите и становищата в доклада на АДФИ, финансовият експерт 

на ФНИ, г-жа Козовска, да изготви Обяснителна записка за неточностите при 

финансовото отчитане на договорите според критериите на АДФИ, 

установени в доклада, и Обяснителна записка за приложената от АДФИ 

процедурата за определяне на разходите за ДМА и ДНМА, които могат да 

бъдат признати като разход по договора в съответствие с условията на 

конкурса. 

2.2. Обяснителните записки да бъдат изпратени с писмо до ръководителите на 

базови организации по договори от 2014 год. и ръководителите на научните 
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колективи, включително и на тези, за които ИС е приел финансовия отчет. 

Въз основа на Обяснителните записки базовите организации и одиторите, 

изготвили одитните становища на финансовите отчети, да направят преглед 

дали финансовите отчети и одитните становища за тях съответстват на 

според критериите на АДФИ, установени в доклада, и на приложената от 

АДФИ процедурата за определяне на разходите за ДМА и ДНМА, които 

могат да бъдат признати като разход по договора в съответствие с условията 

на конкурса. В писмото да бъде посочено, че съгласно договора, за 

неправомерно изразходваните средствата и за недопустимите разходи се 

дължи законова лихва. 

2.3. Ако финансовите отчети и одитните становища съответстват на критериите  и 

процедурата в доклада на АДФИ, тогава в едномесечен срок от получаване 

на писмото, информират за това ФНИ с писмо, подписано от ръководителя и 

гл. счетоводител на базовата организация и от ръководителя на научния 

колектив, както и писмо от одитора на финансовия отчет.  

2.4. Ако финансовият отчет и/или одитното становище не съответстват на 

критериите за отчитане на финансовите средства и/или на  приложената от 

АДФИ процедура за определяне на разходите за ДМА и ДНМА, които могат 

да бъдат признати като разход по договора, в процедурата в доклада на 

АДФИ, тогава в едномесечен срок от получаване на писмото, изпращат до 

ФНИ коригиран финансов отчет с приложенията към него и коригиран 

одитен доклад, при които са приложени критериите и процедурите от 

доклада на АДФИ. 

2.5. След получаване на писмата от базовите организации и одиторите, 

коригираните финансови отчети и/или одитни доклади, да бъдат разгледани 

от ПНЕК. Сумите в доклада да бъдат съгласувани с финансовия експерт на 

ФНИ. За договорите, за които ИС е приел финансовия отчет, да се разгледа 

корекция на решението на ИС за приемане на финансовия отчет. След 

приемане на финансовите отчети от ИС, да бъде изпратено писмо за 

възстановяване на средствата. 

3. Тъй като съгласно договорите, за неправомерно изразходваните 

средствата и за недопустимите разходи се дължи законова лихва, е 

необходимо да се изясни от кога се дължи тази лихва. 

4. За да се избегнат несъответствията във финансовите отчети , са 

изготвени подробни „Правила за допустимите разходи за различните видове  

конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени 

от Фонд „Научни изследвания”, в които са отчетени констатациите в доклада 

на АДФИ и условията на съответните конкурси. Документът е предложен за 

разглеждане от ИС. След приемане от ИС, Правилата ще бъдат предоставени 

на организациите-бенефициенти и на ръководителите на научните колективи 

и ще бъде публикуван на интернет страницата на ФНИ. Ако условията 

позволяват, ще бъде направено представяне на Правилата пред 

счетоводителите и ръководителите на научните колективи от съответните 

конкурси. 

5. За уеднаквяване на формата и съдържанието на одитните доклади и 

избягване на нееднаквото третиране от одиторите на различните 

договори в процес е изготвяне на Наръчник за одиторите на финансовите 

отчети на договори, финансирани от ФНИ, който ще бъде съобразен с 

констатациите в доклада на АДФИ. В Наръчника се предвиждат 

предварителни изисквания за опит на одитора в финансов одит на проекти и 
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са представени препоръчителни форми за доклад за констатации и 

приложения към него в табличен вид. Документът ще бъде предоставен за 

разглеждане на следващо заседание на ИС. 

6. Преди внасянето на доклади от ПНЕК за междинно и крайно отчитане 

на финансовата част по договорите да се извършва проверка по 

финансовата им част и на одитния доклад от финансов експерт на Фонда. 

При установяване на несъответствия или неточности, документите да се 

връщат за корекция. 

7. Мерки за подобряване на дейността на ПНЕК в изпълнение на техните 

функции, съгласно Правилника на ФНИ: 

7.1. За да се следи своевременното предаване на отчетите по договори, е 

издадена заповед секретарите на ПНЕК да следят ежемесечно подаването на 

междинни и крайни научни отчети по договорите от конкурсите на ФНИ в 

срок и в случай, че отчети не са подадени в срок, да информират управителя 

и ПНЕК, за да бъдат приложени разпоредбите на Правилника на ФНИ за 

такива случаи.  

7.2. За да не се получава забавяне при приемането на отчетната документация от 

страна на Фонда е необходимо да се оптимизира работата на ПНЕК  като 

ПНЕК подготвят шестмесечни планове за заседанията си на основание на 

очакваните дати за предаване на отчетите на договорите. Изработването на 

графиците да започне от месец февруари или от месец април (с новите 

състави на ПНЕК). 

7.3. За осъществяване на текущ контрол и мониторинг на изпълнението на 

договорите за финансиране на научни изследвания в условията на 

извънредна епидемична обстановка ПНЕК да осъществяват текущи проверки 

по документи по решения на ИС, указания на управителя или по инициатива 

на ПНЕК. При отпадане на извънредната епидемична обстановка ПНЕК да 

подготвят график за проверки на място. Ако документите засягат финансова 

информация, в текущите проверки да се включват и финансов експерт.  

В тази връзка моля, мерките и действията по отделните точки да бъдат 

разгледани от ИС. Информация за предприетите действия от страна на Фонда 

трябва да бъде изпратена на  АДФИ в установения за двумесечен срок.  
 

Решение на ИС:   

1. Приема доклада и предложените действия съобразно констатациите на 

АДФИ относно конкурсна сесия 2014 г. Докладът е приложение към 

протокола. Възлага да се публикува съкратен вариант на доклада, като 

съобщение на сайта на Фонд „Научни изследвания“. 

2. Приема датата на лихвата в съответствие с ЗННИ да се определи след 

съгласуване с компетентните органи, след което ръководителите ще бъдат 

уведомени. 

3. Изготвянето на графика по т. 7.2 да започне от месец февруари и да се 

актуализира от новите ПНЕК през април. 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-134 от 15.01.2021 г. от проф. Росица Николова – 

председател на ПНЕК по Химически науки относно разглеждане на 

констатации на АДФИ в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и 

допълнение към него от научната област на ПНЕК по Химически науки и 

приемане на решение за окончателно приключване на договори от конкурс 

2014 год.: 
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1.2.1. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор ДФНИ Т02/8 от 

2014 г. с ръководител доц. д-р Веселин Димитров Тончев, на тема:“ 

Детайлно изследване етапите на зареждане и растеж на протеинови 

кристали; кинетика на стъпала върху кристални повърхности”,  

Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"-БАН. 

 

Оценката на окончателен отчет на научната част на договора е приета с 

Протокол на ПНЕК № 3/22.03.2019 г. и  Протокол № ИС № 6/12.04.2019 г. с 

оценка „Отличен“ 

Постъпило е одитно становище с вх. № 26/138- 21.12.2018 год., което се 

разгледа от ПНЕК. 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него по 

договори от научната област на ПНЕК по химически науки и приемане на решение за 

окончателно приключване на договори  е извършена проверка на финансовото 

изпълнение на договорите от конкурс за финансиране на научни изследвания в 

приоритетни области, проведен 2014 год. на извадков принцип и са направени 

следните констатации по договор № ДФНИ Т02/8 от 2014 год. 

 

Приложение: копие от цяла констатацията от доклада на АДФИ за договора. 

1 Първоначална сума на договора:  60 000,00 

2 Получена сума за първи етап: 33 000 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 27 000 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 22.11.2016 

6 Общо получена сума: 60 000,00 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 13 630,95 

8 
Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на 
АДФИ): 0,00 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според 
доклада на АДФИ): 

0,00 

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 0,00 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 
недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ): 

0,00 

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 18,33 

13 Признати разходи:  46 369,05 

14 Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 0,00 

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

16 Възстановена сума от бенефициента (по т. 9, 10, 11): 0,00 

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
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Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани 
средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 
неустойка за закъснение при предаване на отчет) след приспадане 
на възстановената сума от бенефициента: 

13 649,28 

19 
Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 
недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане 
на възстановената сума от бенефициента: 

0,00 

 

РЕШЕНИЕ НА ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/8 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 26/138- 

21.12.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и 

допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 

13 649,28 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в 

размер общо на 0,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до 

окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 46 369,05 лв. 

5. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде 

приключен. 
 

РЕШЕНИЕ НА ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/8 от 2014 год. на 

основание постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 

26/138- 21.12.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 13 649,28 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 0,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със 

законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 46 369,05 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

1.2.2. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор ДФНИ Т02/22 от 

2014 г. на тема: „Развитие на хибриден метод за количествено 

охарактеризиране на еластопластичните механични свойства на 

микро- и наноструктурни моно- и полифазни едно- и/или многослойни 

покрития, характеризиращи се с нано- и микронни дебелини“ с 

ръководител - проф. Димитър Спасов Стойчев, Институт по 

физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"-БАН. 
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Оценката на окончателен отчет на научната част на договора е приета с 

Протокол на ПНЕК № 3/22.03.2019 г. и  Протокол № ИС № 6/12.04.2019 г. с 

оценка „Отличен“ 

Постъпило е одитно становище с вх. № 94ЖЖ/3 - 25.06.2018 год., което се 

разгледа от ПНЕК. 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него по 

договори от научната област на ПНЕК по химически науки и приемане на решение за 

окончателно приключване на договори е извършена проверка на финансовото 

изпълнение на договорите от конкурс за финансиране на научни изследвания в 

приоритетни области, проведен 2014 год. на извадков принцип и са направени 

следните констатации по договор № ДФНИ Т02/22 от 2014 год. 

 

Приложение: копие от цяла констатацията от доклада на АДФИ за договора. 

Първоначална сума на договора:  202 500,00 

Получена сума за първи етап: 111 375,00 

Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

Получена сума за втори етап: 91 025,30 

Дата на плащане на средствата за втори етап: 22.11.2016 

Общо получена сума: 202 400,30 

Неизразходвани средства при приключването на договора: 19 514,74 

Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на 
АДФИ): 7 097,07 

Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според 
доклада на АДФИ): 

626,14 

Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 120,00 

Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 
недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ): 

2 422,22 

Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 0,00 

Признати разходи:  172 620,13 

Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 0,00 

Дата, на която сумата е възстановена: 
 

Възстановена сума от бенефициента (по т. 9, 10, 11): 0,00 

Дата, на която сумата е възстановена: 
 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва 
(неизразходвани средства, разходи за възстановяване от 
разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на 
отчет) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 

26 611,81 
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Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 
недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане 
на възстановената сума от бенефициента: 

3 168,36 

 

РЕШЕНИЕ НА ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/22 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ЖЖ/3 

- 25.06.2018  год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и 

допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 

26 611,81 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в 

размер общо на 3 168,36 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва 

до окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 172 620,13 лв. 

5. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде 

приключен. 
 

РЕШЕНИЕ НА ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/22 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 

94ЖЖ/3 - 25.06.2018  год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 26 611,81 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 3 168,36 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със 

законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 172 620,13 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

1.2.3. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор ДФНИ Е02/11 от 

2014 г. на тема: „Екстракция на природни съединения с йонни 

течности- дизайн на цялостен процес“, с ръководител - доц. д-р 

Алексей Василев, СУ "Св. Климент Охридски". 

 

Оценката на окончателен отчет на научната част на договора е приета с 

Протокол на ПНЕК № 3/22.03.2019 г. и  Протокол № ИС № 6/12.04.2019 г. с 

оценка „Отличен“ 

Постъпило е одитно становище с вх. № 94ФФ/36 - 22.06.2018 год., което се 

разгледа от ПНЕК. 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него по 

договори от научната област на ПНЕК по химически науки и приемане на решение за 
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окончателно приключване на договори е извършена проверка на финансовото 

изпълнение на договорите от конкурс за финансиране на научни изследвания в 

приоритетни области, проведен 2014 год. на извадков принцип и са направени 

следните констатации по договор № ДФНИ Е02/11 от 2014 год. 

 

Приложение: копие от цяла констатацията от доклада на АДФИ за договора. 

 

1 Първоначална сума на договора:  214 400,00 

2 Получена сума за първи етап: 117 920 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 96 480,00 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 22.11.2016 

6 Общо получена сума: 214 400,00 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 1 324,74 

8 
Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на 
АДФИ): 0,00 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според 
доклада на АДФИ): 

0,00 

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 0,00 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 
недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ): 

0,00 

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 60,38 

13 Признати разходи:  213 075,26 

14 Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 0,00 

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

16 Възстановена сума от бенефициента (по т. 9, 10, 11): 0,00 

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва 
(неизразходвани средства, разходи за възстановяване от 
разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на 
отчет) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 

1 385,12 

19 
Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 
недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане 
на възстановената сума от бенефициента: 

0,00 

 

РЕШЕНИЕ НА ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Е02/11 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/36 

- 22.06.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и 

допълнение към него по договори. 
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2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на   

1 385,12 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в 

размер общо на 0,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до 

окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 213 075,26 лв. 

5. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде 

приключен. 
 

РЕШЕНИЕ НА ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Е02/11 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 

94ФФ/36 - 22.06.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 1 385,12 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 0,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със 

законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 213 075,26 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

Неразделна част от доклада е приложение в Excel за всеки от договорите с 

посочените по-горе суми. 

 

1.3. Доклад с вх. №ФНИ-162 от 18.01.2021 г. от проф. Пламен Петков – 

председател на ПНЕК по Физически науки относно разглеждане на 

констатации на АДФИ в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и 

допълнение към него от научната област на ПНЕК по Физически науки и 

приемане на решение за окончателно приключване на договори от конкурс 

2014 год.: 

 

1.3.1. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор ДФНИ Е02/6 от 

2014 г. на тема:“ Енергия на изомерни и на кратко живеещи ядрени 

възбуждания: ефекти на деформация върху структурата и стабилността 

на атомните ядра”, с ръководител - проф. д-р Николай Минков Петров, 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН. 

 

Оценката на окончателен отчет на научната част на договора е приета с 

Протокол на ПНЕК № 1/24.02.2020 г. и  Протокол № ИС №11/28.02.2020 г. с 

оценка „Отличен“ 

Постъпило е одитно становище с вх. № 94ЮЮ/11 - 21.06.2019 год., което се 

разгледа от ПНЕК. 
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В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него по 

договори от научната област на ПНЕК по физически науки и приемане на решение за 

окончателно приключване на договори  е извършена проверка на финансовото 

изпълнение на договорите от конкурс за финансиране на научни изследвания в 

приоритетни области, проведен 2014 год. на извадков принцип и са направени 

следните констатации по договор № ДФНИ Е02/6 от 2014 год. 

 

Приложение: копие от цяла констатацията от доклада на АДФИ за договора. 

 

1 Първоначална сума на договора:  196 000,00 

2 Получена сума за първи етап: 107 800 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 88 200 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 29.11.2016 

6 Общо получена сума: 196 000 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 3 989,28 

8 
Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на 
АДФИ): 0,00 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според 
доклада на АДФИ): 

0,00 

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 0,00 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 
недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ): 

0,00 

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 5 933,29 

13 Признати разходи:  192 010,72 

14 Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 0,00 

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

16 Възстановена сума от бенефициента (по т. 9, 10, 11): 0,00 

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва 
(неизразходвани средства, разходи за възстановяване от 
разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на 
отчет) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 

9 922,57 

19 
Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 
недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане 
на възстановената сума от бенефициента: 

0,00 

 

РЕШЕНИЕ НА ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Е02/6 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 
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94ЮЮ/11 - 21.06.2019 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 

год. и допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 

9 922,57 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в 

размер общо на 0,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до 

окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 192 010,72 лв. 

5. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде 

приключен. 
 

РЕШЕНИЕ НА ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Е02/6 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 

94ЮЮ/11 - 21.06.2019 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 9 922,57 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 0,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със 

законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 192 010,72 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

1.3.2. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор ДФНИ Т02/10 от 

2014 г. на тема: „Линейна и нелинейна фемтосекунда фотоника“ с 

ръководител - Проф. д.ф.н. Александър Александров Драйшу, СУ "Св. 

Климент Охридски". 

 

Оценката на окончателен отчет на научната част на договора е приета с 

Протокол на ПНЕК № 2/28.02.2019 г. и  Протокол № ИС № 6/12.04.2019 г.  с 

оценка „Отличен“ 

Постъпило е одитно становище с вх. № 94ФФ/43 - 29.06.2018 год., което се 

разгледа от ПНЕК. 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него по 

договори от научната област на ПНЕК по физически науки и приемане на решение за 

окончателно приключване на договори е извършена проверка на финансовото 

изпълнение на договорите от конкурс за финансиране на научни изследвания в 

приоритетни области, проведен 2014 год. на извадков принцип и са направени 

следните констатации по договор № ДФНИ Т02/10 от 2014 год. 

 

Приложение: копие от цяла констатацията от доклада на АДФИ за договора. 
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1 Първоначална сума на договора:  225 000,00 

2 Получена сума за първи етап: 123 750,00 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 91 125,00 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 22.11.2016 

6 Общо получена сума: 214 875,00 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 193,19 

8 
Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на 
АДФИ): 32 874,15 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според 
доклада на АДФИ): 

0,00 

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 0,00 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 
недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ): 

0,00 

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 0,00 

13 Признати разходи:  181 807,66 

14 Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 0,00 

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

16 Възстановена сума от бенефициента (по т. 9, 10, 11): 0,00 

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва 
(неизразходвани средства, разходи за възстановяване от 
разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на 
отчет) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 

33 067,34 

19 
Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 
недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане 
на възстановената сума от бенефициента: 

0,00 

 

РЕШЕНИЕ НА ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/10 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/43 

- 29.06.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и 

допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 

33 067,34 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в 
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размер общо на 0,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до 

окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 181 807,66 лв. 

5. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде 

приключен. 
 

РЕШЕНИЕ НА ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/10 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 

94ФФ/43 - 29.06.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 33 067,34 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 0,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със 

законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 181 807,66 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

1.3.3. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор ДФНИ Т02/13 от 

2014 г. на тема: „Изследване на нови полимерни материали и 

технологии за измерване на радон (POLYRAD)“ с ръководител - Доц. д-

р Красимир Крумов Митев, СУ "Св. Климент Охридски". 

 

Оценката на окончателен отчет на научната част на договора е приета с 

Протокол на ПНЕК № 3/29.03.2019 г. и  Протокол № ИС № 6/12.04.2019 г. с 

оценка „Отличен“ 

Постъпило е одитно становище с вх. № 94ФФ/26 – 30.04.2018 год., което се 

разгледа от ПНЕК. 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него по 

договори от научната област на ПНЕК по физически науки и приемане на решение за 

окончателно приключване на договори е извършена проверка на финансовото 

изпълнение на договорите от конкурс за финансиране на научни изследвания в 

приоритетни области, проведен 2014 год. на извадков принцип и са направени 

следните констатации по договор № ДФНИ Т02/13 от 2014 год. 

 

Приложение: копие от цяла констатацията от доклада на АДФИ за договора. 

1 Първоначална сума на договора:  224 250,00 

2 Получена сума за първи етап: 123 337,50 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 19.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 90 821,25 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 22.11.2016 

6 Общо получена сума: 214 158,75 
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7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 122,77 

8 
Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на 
АДФИ): 

 
9 

Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според 
доклада на АДФИ): 

0,00 

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 0,00 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 
недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ): 

0,00 

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 0,00 

13 Признати разходи:  214 035,98 

14 Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 0,00 

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

16 Възстановена сума от бенефициента (по т. 9, 10, 11): 0,00 

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва 
(неизразходвани средства, разходи за възстановяване от 
разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на 
отчет) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 

122,77 

19 
Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 
недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане 
на възстановената сума от бенефициента: 

0,00 

 

РЕШЕНИЕ НА ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/13 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/26 

– 30.04.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и 

допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на   

122,77 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в 

размер общо на 0,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до 

окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 214 035,98 лв. 

5. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде 

приключен. 
 

РЕШЕНИЕ НА ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/13 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 
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94ФФ/26 – 30.04.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 122,77 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 0,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със 

законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 214 035,98 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

1.3.4. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор ДФНИ Т02/26 от 

2014 г. на тема: „Нови хибридни структури на основата на 

фоторетрактивен кристал- течен кристал и графен“ с ръководител - 

Доц. д-р Вера Маринова Господинова, БО- Институт по оптически 

материали и технологии "Акад. Й. Малиновски"- БАН; ПО – ИФТТ-

БАН и ХТМУ. 

 

Оценката на окончателен отчет на научната част на договора е приета с 

Протокол на ПНЕК № 3/29.03.2019 г. и  Протокол № ИС № 6/12.04.2019 г. с 

оценка „Отличен“ 

Постъпило е одитно становище с вх. № 94ФФ/31 – 15.06.2018 год., което се 

разгледа от ПНЕК. 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него по 

договори от научната област на ПНЕК по физически науки и приемане на решение за 

окончателно приключване на договори е извършена проверка на финансовото 

изпълнение на договорите от конкурс за финансиране на научни изследвания в 

приоритетни области, проведен 2014 год. на извадков принцип и са направени 

следните констатации по договор № ДФНИ Т02/26 от 2014 год. 

 

Приложение: копие от цяла констатацията от доклада на АДФИ за договора. 

 

1 Първоначална сума на договора:  210 000,00 

2 Получена сума за първи етап: 115 500 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 94 500 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 22.11.2016 

6 Общо получена сума: 210 000,00 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 2 439,16 

8 
Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на 
АДФИ): 7 982,73 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според 
доклада на АДФИ): 

0,00 
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10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 11 745,85 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 
недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ): 

31 136,09 

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 0,00 

13 Признати разходи:  156 696,17 

14 Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 0,00 

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

16 Възстановена сума от бенефициента (по т. 9, 10, 11): 0,00 

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва 
(неизразходвани средства, разходи за възстановяване от 
разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на 
отчет) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 

10 421,89 

19 
Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 
недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане 
на възстановената сума от бенефициента: 

42 881,94 

 

РЕШЕНИЕ НА ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/26 от 2014 год. на 

основание  постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/31 

– 15.06.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и 

допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на   

10 421,89 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в 

размер общо на 42 881,94 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната 

лихва до окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 156 696,17 лв. 

5. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде 

приключен. 
 

РЕШЕНИЕ НА ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/26 от 2014 год. на 

основание постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 

94ФФ/31 – 15.06.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 10 421,89 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 
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3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към 

него, в размер общо на 42 881,94 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно 

със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 156 696,17 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

Неразделна част от доклада е приложение в Excel за всеки от договорите с 

посочените по-горе суми. 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ПНЕК. 

2.1. Доклад с Вх. № РР/54 от 17.12.2020 г. от проф. Росица Николова – 

председател на ПНЕК по Химически науки относно доклади на  

ръководители по договори: 
 

2.1.1. Доклад с вх.№ ФНИ-2841 от 11.12.2020 г. от проф. д-р Анастас 

Герджиков, Ректор на СУ „Климент Охридски“ относно кончината на  

ръководителя на научния колектив на договор КП-06-ПН49/5 от 

26.11.2020 г. на тема: „ Изследване на гигантски мицеларни структури в 

смесени разтвори на сърфактанти, техните взаимодействия и реологични 

свойства“, Софийски университет  „Св. Климент Охридски”. 

Относно: промяна на ръководителя на договор КП-06-ПН49/5 от 26.11.2020 г. Акад. 

проф. Петър Кралчевски поради неговата внезапна кончина договорът да бъде 

ръководен от Чл.-кор. проф. Красимир Данов. 

Приложения: писмено съгласие от членовете на колектива и заявление за поемане 

ръководството на договор КП-06-ПН49/5 от 2020 г. от Чл.-кор. проф. Красимир 

Данов. 

Решение на ПНЕК:   

Приема ръководството на договор КП-06-ПН49/5 от 2020 г. да бъде поето от Чл.-кор. 

проф. Красимир Данов. 
 

Решение на ИС:   

Приема ръководството на договор КП-06-ПН49/5 от 2020 г. да бъде поето от 

Чл.-кор. проф. Красимир Данов 

 

2.1.2. Доклад с вх.№ 0907/156 от 03.12.2020 г. от проф. д-р Петко Денев, 

ръководителя на научния колектив на договор ДН09/20 от 2016 г. на 

тема: „ Интегриран подход за подобряване качеството, органолептичните 

свойства и биологичната активност на функционални храни от арония 

(Aronia melanocarpa) чрез копигментация и синергизъм в 

антиоксидантната активност“, Институт по органична химия с център по 

фитохимия – БАН. 

Относно: промяна в научния колектив на договор ДН09/20 от 2016 г.  

Обосновка: Първоначално, в колектива на ръководения от мен проект бяха 

включени трима студенти - един от УХТ Пловдив (Мирела Динчева) и двама от МУ - 

Варна (Атанас Кузманов и Василена Кузманова). Понастоящем, те завършиха своето 

виеше образование, поради което няма да могат да вземат участие в по-нататъшното 

изпълнение на проекта. Считам, че участието им подобен изследователски проект 

беше изключително полезно, защото придобиха специфични практически умения за 

работа в лаборатория, а някои от тях са съавтори в статии, публикувани в престижни 
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международни списания.  

При така стеклите се обстоятелства предлагам, през етап II на ръководения от 

мен проект, Мирела Динчева, Атанас Кузманов и Василена Кузманова да 

отпаднат от научния колектив. Па тяхно място предлагам да бъде включен един 

постдокторант - д-р Десислава Тенева. Тя е служител на ИОХЦФ-БАН от 2018г. и 

през този период се прояви като сериозен и инициативен учен. През последните две 

години д-р Тенева е водещ автор в четири научни публикации с импакт фактор или 

импакт ранг. Включването на постдокторант в колектива на проекта ще облекчи 

натоварения експериментален график и ще позволи срочното изпълнение на 

планираните дейности през етап II, както и изпълнението на някои извънпланови 

изследвания. Всички останали членове на научния колектив са съгласни с 

привличането на д-р Тенева в колектива, както е видно от положените подписи в 

Приложение 3 към анекса за етан II - Списък на научния колектив. 

След предложените промени, в колектива на проекта остават 18 души, 8 от които са 

млади учени и/или постдокторанти, което е предпоставка, че предстоящата работа по 

проекта ще бъде завършена в срок. 

Приложения:  

1. Заявление и CV от д-р Десислава Тенева за включване в колектива на проекта. 

2. Автобиография на д-р Десислава Тенева. 

3. Писмено съгласие от членовете на колектива 

Решение на ПНЕК:   

Приема отпадането на студентите - Мирела Динчева, Атанас Кузманов и Василена 

Кузманова и включването в колектива на постдокторант - д-р Десислава Тенева по 

договор ДН09/20 от 2016 г. 
 

Решение на ИС:   

Приема отпадането на студентите - Мирела Динчева, Атанас Кузманов и 

Василена Кузманова и включването в колектива на постдокторант - д-р 

Десислава Тенева по договор ДН09/20 от 2016 г. 

 
2.1.3. Доклад с вх.№ 0907/155 от 30.11.2020 г. от чл.-кор. проф. дхн Вася 

Стефанова Банкова, ръководителя на научния колектив на договор 

ДН19/4 от 2017 г. на тема: „ Зелени подходи за оползотворяване на 

зеленото богатство – природни дълбокоевтектични разтворители за 

извличане на биологичноактивни вещества от природни обекти“, 

Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН. 

Относно: промяна в научния колектив на договор ДН19/4 от 2017 г.  

Обосновка: Моля в състава на работния колектив но проект ДН19/4 да бъде включен 

бакалавър Славея Валентинова Кръстанова, която е назначена в ИОХЦФ-БАН като 

химик-техник и ще участва активно в изпълнението на фитохимичните задачи, 

включени в проекта. 

Приложения:  

1. Молба от Славея Валентинова Кръстанова за включване в колектива. 

2. Професионална биография на Славея Кръстанова. 

3. Писмено съгласие от членовете на екипа за включване на г-ца Кръстанова в 

работния колектив, с изключение на гл. ас. д-р Ангел Конакчиев, който почина преди 

два месеца. 

 

Решение на ПНЕК:   

Приема да бъде включена в научния колектив по договор ДН19/4 от 2017 г. 
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бакалавър Славея Валентинова Кръстанова. 
 

Решение на ИС:   

Приема да бъде включена в научния колектив по договор ДН19/4 от 2017 г. 

бакалавър Славея Валентинова Кръстанова. 

 

2.1.4. Доклад с вх. № ФНИ-2789 от 07.12.2020 г. от проф. д-р Антон Ангелов 

Момчилов, ръководител на договор КП-06-ОПР04/2 от 14.12.2018 г., на 

тема: „Многофункционални приложения на композитни системи графен-

квантови точки (МУЛТИГРАФ)”, Институт по Електрохимия и енергийни 

системи "Акад. Е. Будевски". 

Относно: Удължаване на срокът на I етап за изпълнение на проекта с 6 месеца до 

18.08.2021 г. / предишно удължение за първи етап от 6 месеца + 2 мес. служебно 

дадени от ФНИ/. 

Обосновка: Нашият колектив продължава да среща сериозни трудности за 

изпълнението на първия етап от проекта. Въпреки че крайният срок за отчет на 

първия етап вече бе удължен с 6 месеца (Протокол № 5/08.11.2019 г и Допълнително 

споразумение № ФНИ-1158 / 18 DEC 2019), за което сме безкрайно благодарни, както 

и 2 допълнителни месеца (във връзка с противоепидемичните мерки в страната, с 

Протокол 12 от 16.03.2020 г), се оказва, че това удължение няма бъде достатъчно за 

изпълнението на всички заложени задачи по работната програма до края на февруари 

2021 г, поради редица фактори. 

Ремонтните дейности, които бяха едно от основанията за удължаване през 2019 г., се 

проточиха до февруари 2020 г., а не както се очакваше до октомври 2019 г. 

Впоследствие, по- малко от месец след започване на работния процес, бе обявено 

извънредното положение в началото на март 2020 г. и дейностите бяха отново 

преустановени. През април работният процес бе възобновен, но провеждането на 

анализи (извън ИЕЕС) за охарактеризирането на получените материали бе 

невъзможно до юни, а в някои случаи юли, предвид масовото преминаване към 

дистанционна форма на работа от много институти и университети. В момента 

изпитваме същия проблем, а именно невъзможност за провеждане на някои ключови 

външни анализи, поради горепосочените причини. В допълнение, стресът, породен от 

ситуацията около Ковид-19 и евентуалната възможност за преустановяването на 

дейностите в ИЕЕС, предвид нарастващия брой на заразените колеги, също влияят 

много негативно на работния процес. 

Поради тези причини, възпрепятстващи изпълнението на задачите от работата 

програма по Договор № КП-06-ОПР04/2 МУЛТИГРАФ, молим за удължаване срока 

за предаване на отчет за първия етап с 6 месеца. Надяваме се молбата ни да бъде 

удовлетворена. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

и приема уведомлението. След промяната, проект КП-06-ОПР04/2 от 14.12.2018 г., се 

удължава с 4 месеца до 18.06.2021 г. съгласно ПФНИ, като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на I етап на проект КП-06-ОПР04/2 от 

14.12.2018 г., да се удължи с още 4 месеца до 18.06.2021 г. съгласно ПФНИ, 

като се сключи допълнително споразумение. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 44/20.01.2021 г. 

21 

 

2.1.5. Доклад с вх. № ФНИ-2770 от 04.12.2020 г. от гл. ас. д-р Жана Петкова, 

ръководител на договор КП 06-М29/2 от 01.12.2018 г,. на тема: „Изследване 

потенциала за използване като функционална храна на семена от 

нетрадиционни за България култури от сем. Бобови (Fabaceae)”, 

Пловдивски университет „П. Хилендарски“. 

Относно: Удължаване на срокът за изпълнение на проекта с 6 месеца до 01.12.2021 г. 

/предишно удължение от 6 месеца до 01.06.2021 г./. 

Обосновка: Моля да разрешите удължаване срока на изпълнение на проекта с шест 

месеца без допълнително финансиране. Проектът беше удължен веднъж поради 

стартирал мащабен ремонт на сградата на Химическия факултет на ПУ „Паисий 

Хилендарски“. 

Настоящата молба за удължение се налага поради възникнали забавяния по 

обществените поръчки относно доставката на реактиви, реагенти и апаратура за ПУ 

„Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, което възпрепятства изпълнението на задачите 

по 

проекта. Необходимите материали бяха заявени през февруари 2020 г. и до днешна 

дата (2.12.2020 г.) не са предоставени всички поръчани реактиви и апаратури но 

проекта. За неполучените материали беше обявена нова обществена поръчка. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

и приема уведомлението. След промяната, проект КП 06-М29/2 от 01.12.2018 г., се 

удължава с още 6 месеца до 01.12.2021 г. съгласно ПФНИ, като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема  проект КП 06-М29/2 от 01.12.2018 г., да се удължи с още 6 месеца до 

01.12.2021 г. съгласно ПФНИ, като се сключи допълнително споразумение. 

 

2.1.6. Във връзка с решение на ПНЕК с Протокол 7А/25.11.2020 г. постъпи 

актуализирано уведомление с вх. № ФНИ-2427/03.12.2020 г. от гл. ас. д-р 

Галя Митрова, ръководител на договор КП-06-М29/3 от 01.12.2018 г. на 

тема: „Оптимизиране на Zn електрод чрез внасяне на проводима керамика 

с оглед подобряване на експлоатационните характеристики на Ni/Zn 

акумулаторни батерии“, Институт по Електрохимия и енергийни системи- 

БАН. 

Относно: Преразпределение на средства по пера във финансовия план на договора. 

Обосновка: Във връзка с възникналата епидемичната обстановка от COVID-19 

средствата по перо „Разходи за командировки“ не могат да бъдат изразходвани така, 

както са планирани. Промените включват следното: 

1. Прехвърля се сумата в размер на 150,00 лв. от б.п. 2 „Разходи за командировки“ в 

б.п. 4 “Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта и др. 

допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта (до 20 % от преките 

допустими разходи )“ 

2. Прехвърля се сумата в размер на 3750,00 лв. от б.п. 2 „Разходи за командировки“ в 

б.п. 5 “Разходи за материали консумативи и др. допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта (до 45% от преките допустими разходи)“ 
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Приложения: Утвърден финансов план и актуализиран финансов план на проект 

КП- 06-М29/3. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

и приема уведомлението, като се сключи допълнително споразумение, тъй като 

надхвърля 15% до 25%. 
 

Решение на ИС: 

Приема уведомлението за преразпределение на средства от ръководителя на 

договор КП-06-М29/3 от 01.12.2018 г. в размер общо на 3 900 лв. (21,19 % от 

преките допустими разходи), като се сключи допълнително споразумение. 

 

2.1.7. Членовете на комисията се запознаха с предварителен доклад от Агенция за 

държавна финансова инспекция (АДФИ)с вх. № 0416/89 от 18.11.2020 г. 

относно извършена финансова инспекция на Фонд „Научни изследвания“ във 

връзка с финансовите отчети на договори, финансирани по конкурса за 

финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 2014 г., която 

беше проведена в периода март - август 2020 г. и във връзка с решения на ИС, 

приети в Протокол 41/20.11.2020 г. 

Решение на ПНЕК:   

Бяха определени докладчици на посочените в предварителния доклад на АДФИ – 3 

бр. договори от Конкурс 2014 г. към направление Химически науки. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

2.2. Доклад с Вх. № ПП/32 от 16.12.2020 г. от проф. Пламен Петков– председател 

на ПНЕК по Физически науки относно доклади на  ръководители по 

договори: 
 

2.2.1. Доклад с вх. №0907/159 от 08.12.2020 г. от проф. дфн. Любомир Ковачев, 

Ръководител на проект ДН18/11 от 2017 г. на тема: „Нелинейно 

взаимодействие и поляризационни ефекти на свръх-къси лазерни импулси 

в диелектрични среди“, Институт по Електроника-БАН. 

Относно: Промяна във финансовия план на втория етап от изпълнението на договор 

ДН18/11 от 2017 г. съгласно  чл. 7, ал. 2 на договора. 

Обосновка:  

За Базовата организация- Институт по Електроника от точка 2 по перо „Разходи 

за командировки”, да бъдат прехвърлени по перо 4 „Разходи за външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на проекта (до 20% от преките допустими разходи)“ сумата 

от 7 000 лв. 

За Базовата организация- Институт по Електроника от точка 2 по перо „Разходи 

за командировки”, да бъдат прехвърлени по перо 5 „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта 

(до 45% от преките допустими разходи)”сумата от 1000 лв. 

За Партньорската организация (ИФТТ-БАН) ще бъдат прехвърлени 2 750 лв. от 

перо „Разходи за командировки /до 40% от преките допустими разходи/“ в пера 

1- „Разходи за дълготрайни материали и нематериални активи, включително 

апаратура /до 20% от преките допустими разходи/“- 1700 лв. 
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2. „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта (до 20% от 

преките допустими разходи) - 50 лв. 

3. Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта (до 45% от ПДР) -1000 лв. 

За Партньорската организация - Нов Български Университет от перо „Разходи 

за командировки”, да бъдат прехвърлени по перо „Разходи за дълготрайни 

материали и нематериални активи, включително апаратура“ (до 20% от преките 

допустими разходи) - 2 600 лв. 

Промените във финансовите планове за разходите за всяка организация, базова и 

партньорски не надхвърлят 25% от преките допустими разходи. 

Приложения: утвърдения по договор финансов план и финансовия план с 

прехвърлените средства. 

Решение на ПНЕК:   
След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

и приема уведомлението, като бъде сключено допълнително споразумение, тъй като е 

над 15% а размерът на сумата до 25% по договор ДН18/11 от 2017 г. е 13 350 лв. или 

24,18%. 
 

Решение на ИС:   
Приема уведомлението за промяна във финансовия план в размер общо на 

13 350 лв. (24,18 % от преките допустими разходи за етапа), като бъде 

сключено допълнително споразумение, тъй като е над 15% а размерът на 

сумата до 25% по договор ДН18/11 от 2017 г.  

 

2.2.2. Доклад с вх. № ФНИ-2694 от 20.11.2020 г. от доц. д-р Виржиния 

Радославова Долчинкова, ръководител на научния колектив на договор 

КП-06-Н38/14 от 06.12.2019 г.  на тема: „Моделни мембранни системи в 

присъствието на биологичноактивни макромолекули: физични и 

физикохимични параметри в норма и патология ”, Софийски Университет 

„Св. Климент Охридски". 

Относно:    
-  прехвърляне на средства предвидени за разходи за дма и днма в размер на 33 000,00 

лева в „разходи за материали, консумативи и други допустими разходи", 

представляващи преки допустими разходи по проекта; 

-  прехвърляне на средства от „Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта" и на „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи" в размер на 880,00 лева към разходи за „Възнаграждение на 

екипа на проекта", представляващи преки допустими разходи. 

Обосновка: Във връзка с проведения конкурс от Обществени поръчки на СУ „Св. 

Климент Охридски" и огромните затруднения, които получавам от работата си с 

Научно-Изследователски Сектор при СУ "Св. Кл. Охридски", аз като ръководител на 

проект № КП-06-Н38/14 от 06.12.2019 г. - Физически науки с вътрешен номер на 

договора към НИС N9 2861 от 2019 г не трябва да бъда заставена да закупя 

предложената от фирмата-доставчик на СУ „Св. Кл. Охридски" хладилна центрофуга 

за първата финансова година. Фирма БИОПЛАСТ ЕООД ме предлага за закупуване 

лабораторна центрофуга с разходи за ДМА и ДНМА (в размер на 33 000,00 лева), 

която не може да изпълнява целите на изследователските задачи и е с много по-ниски 

показатели от тези, които са необходими за работата по проекта. Предложената 
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оферта представлява компилация на характеристиките на две различни центрофуги, 

като не се посочва и цена на апаратурата. Така обществената поръчка беше 

провалена.  

Моля Фонд „Научни изследвания" да ми разреши прехвърлянето на сумата от 33 

000,00 лева от перо „Разходи за ДМА и ДНМА" в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи" за да мога да изпълнявам задълженията си 

по договора. 

Моля Фонд „Научни изследвания" да ми разреши прехвърлянето на сумата от 480,00 

лева от „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта", 

както и на сумата от 400,00 лева от „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи" към „Възнаграждение на екипа на проекта" . 

Приложения: 

1. Копие от ПРЕДЛОЖЕН нов Общ финансов план за проекта с предложен нов 

Финансов план за Етап 1; 

2. Копия на наличните в документацията на проекта Общ финансов план на проекта 

и Финансов план за Етап 1, и Етап 2 приети при сключването на договора с Фонд 

Научни изследвания на 06.12.2020 г. 

3. Копие на проведената Обществена поръчка в СУ „Св. Кл. Охридски" - 

предложение на спечелилата фирма БИОПЛАСТ-ЕООД; 

4. Копие от Отговора ми до Ректора и до секретаря на Обществени поръчки при „Св. 

Климент Охридски". 

 

Решение на ПНЕК:   

Приема да бъдат прехвърлени 13 800 лв., които са до 25% от преките допустими 

разходи по договор  КП-06-Н38/14 от 06.12.2019 г.  и са съгласно ПФНИ, като бъде 

сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Изисква от ръководителя на договор КП-06-Н38/14 от 06.12.2019 г. 

допълнителна обосновка дали проектът може да бъде изпълнен след като не е 

закупена предвидената по проекта апаратура, тъй като представеното писмо 

не дава увереност за това. Напомня на ръководителя, че съгласно ПФНИ може 

да се прехвърлят средства до 25%. 

 

2.2.3. Членовете на комисията се запознаха с предварителен доклад от Агенция за 

държавна финансова инспекция с вх. № 0416/89 от 18.11.2020 г. относно 

извършена финансова инспекция на Фонд „Научни изследвания“ във връзка с 

финансовите отчети на договори, финансирани по конкурса за финансиране на 

научни изследвания в приоритетни области - 2014 г., която беше проведена в 

периода март - август 2020 г. и във връзка с решения на ИС, приети в  Протокол 

41/20.11.2020 г. 

Решение на ПНЕК:   

Бяха определени докладчици на посочените в предварителния доклад на АДФИ - 4бр 

договори от Конкурс 2014 г.  към направление Физически науки. 
 

Решение на ИС:   

 Приема за сведение. 

 

2.3. Доклад с Вх. № ФНИ-161 от 18.01.2021 г. от доц. д-р Божин Божинов – 

председател на ПНЕК по Селскостопански науки относно доклади на  

ръководители на финансирани от ФНИ проекти. 
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2.3.1. Доклад с вх. 100138/52/15.12.2020 г. от главен асистент д-р Миглена 

Николова Ревалска, ръководител на проект по договор №ДН 16/9 от 

12.12.2017 г. на тема: „Функционални и биоинформатични анализи на 

GRAS транскрипционни фактори, свързани с отговора към абиотичен и 

биотичен стрес при едногодишна (Medicago truncatula) и многогодишна 

(Medicago sativa) люцерна“, базова организация: Агробиоинститут /АБИ/, 

ССА. 

Относно: Удължаване на срока за втори етап на проекта с 12 (10+2) месеца 

Обосновка: „Във връзка с извънредното положение заради епидемията от COVID-

19, Фонд „Научни изследвания" удължи с 2 месеца срока за изпълнението на 

текущите етапи на проекти. По този начин срокът за приключването на втория 

етап на проект „Функционални и биоинформатични анализи на GRAS 

транскрипционни фактори, свързани с отговора към абиотичен и биотичен стрес 

при едногодишна (Medicago truncatula) и многогодишна (Medicago sativa) люцерна", 

финансиран от Фонд Научни Изследвания, Договор ДН 16/9 с Допълнително 

споразумение №1 от 18.11.2019 г, следва да приключи на 18.07.2021 г. 

 Пандемията от COVID-19 силно затрудни изпълнението на задачите по 

проекта. Поради въведените противоепидемични мерки се наруши ефективността 

на работния процес, а разпространението на получените резултати на 

конференции и форуми стана почти невъзможно. 

 Поради необходимостта за извършване на експерименталните задачи по 

работната програма на проекта, анализ на получените резултати, представянето 

им на научни форуми и конференции и тяхното оформяне в научни публикации, моля 

срокът за изпълнението на втория етап на договор ДН 16/9 от 2017 г. да бъде 

удължен допълнително с още 10 месеца и да стане 18.05.2022 г.“. 

Решение на ПНЕК:   

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила 

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

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

и приема  искането за удължаване на етапа с една година (10+2 служебно отпуснати с 

решение на ИС месеца). След промяната, втори етап на проект по договор № ДН 16/9 

от 12.12.2017 г. трябва да приключи на 18.05.2022 г. Срок на подаване на отчета 

18.06.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по 

договор №ДН 16/9 от 12.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап общо с една 

година (10+2 служебно отпуснати с решение на ИС месеца), като бъде сключено 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема искането на ръководителя на проект по договор №ДН 16/9 от 

12.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап общо с една година (10+2 

служебно отпуснати с решение на ИС месеца), като бъде сключено 

допълнително споразумение. След промяната, втори етап на проект по 

договор № ДН 16/9 от 12.12.2017 г. трябва да приключи на 18.05.2022 г. Срок 

на подаване на отчета 18.06.2022 г. 

 

2.4. Доклад с вх. № 94ОО/22 от 22.12.2020 г. от проф. Огнян Бумбаров – 

председател на ПНЕК по Технически науки относно разгледан 

предварителен доклад от Агенция за държавна финансова инспекция с 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 44/20.01.2021 г. 

26 

вх. № 0416/89 от 18.11.2020 г. (съгласно решение на ИС, Протокол № 41 

от 21.11.2020 год.) и решения по доклади от ръководители на договори.  

 

2.4.1. Доклад с Вх. № ФНИ-2892 от 16.12.2020 г. от доц. д-р Георги Христов 

Добриков, ръководител на договор КП-06-Н27/1 от 2018 г., на тема 

„Фероелектрични оксиди върху силиций за нови сензорни устройства“, 

базова организация Технически университет - София. 

Относно: Включване в научния колектив по проекта на Христо Георгиев 

Добриков- студент в ТУ-София на мястото на освободения с решение на ИС 

(Протокол № 12 от 28.08.2019 г.) докторант маг. инж. Борислав Борисов Бонев.  

Обосновка: Научните интереси на Христо Добриков са в областта на 

компютърно управляемите измервания и програмирането. Той ще участва в 

дейностите по работен пакет 4 „Изследване на експлоатационните 

характеристики на мултисензорното устройство" и РП 5 „Управление на 

проекта, разпространение на резултатите и обучение на студенти" като ще 

отговаря за автоматизирането на измерванията, събиране и обработка на данни, 

визуализиране на данни, поддръжка и актуализация на уеб-страниците на 

проекта в научните мрежи. 

Приложени са:  

 Заявление за включване в научния колектив от Христо Георгиев Добриков, 

придружено с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по 

договор КП-06-Н27/1 от 2018 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включен Христо Георгиев Добриков 

в научния колектив по договор КП-06-Н27/1 от 2018 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включен Христо Георгиев Добриков в научния колектив 

по договор КП-06-Н27/1 от 2018 г. 

 

2.4.2. Доклад с вх. № 100119/8 от 14.12.2020 год. от доц. д-р Георги Добрев, 

ръководител на договор ДН17/25 от 2017 г., на тема „Получаване, 

пречистване и имобилизация на липаза при твърдофазово култивиране 

на Rhizopus arrhizus като средство за разработване на еко и „зелени“ 

технологии“, базова организация Университет по хранителни 

технологии, гр. Пловдив. 

Относно: Уведомление за промяна в състава на научния колектив поради 

смъртта на проф. д-р Вяра Николаева Иванова-Пашкулова. 

Приложени са: Резолюция от ръководителя на базовата организация и 

актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема доклада за сведение. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

2.5. Доклад с Вх. № ФНИ-87 от 14.01.2021 г. от проф. Мариела Оджакова – 

председател на ПНЕК по Биологически науки относно доклади на  

ръководители на финансирани от ФНИ проекти. 
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2.5.1. Доклад с вх. №0903/87 от 01/12/2020 г. от доц. д-р Галина Радева, 

ръководител на договор ДН 11/4 от 14.12.2017г., на тема: " 

Микробиомът на почвата като индикатор за биоразнообразие и 

еволюция на микробни съобщества при трайно замърсяване с тежки 

метали", Базова организация: Институт по молекулярна биология, 

БАН. 

Относно: Промяна на научен колектив. 

Обосновка: През тази година настъпиха промени в статута и състава на научния 

колектив, изпълняващ проект ДН11/4/14.12.2017 г. Поради тази причина искам да Ви 

уведомя, че за изпълнението на работната програма за етап 2, бих желала да направя 

следните промени в научния колектив: 

1. Подсилвам колектива с нов участник, гл. ас. д-р Кирил Тодоров Кирилов 

от ИМБ-БАН. Д-р Кирилов има експертиза по биоинформатика и чрез 

прилагането на допълнителни специфични програми ще разширим и задълбочим 

дейността по обработката на получените многобройните данни по РП 

„Биоинформатични анализи“. 

2. Освобождавам от колектива биолог Даниел Палов, поради напускането и 

от  ИМБ-БАН. 

Приложения: 

1. Автобиография на д-р Кирил Кирилов на български и английски език, 

формуляри на   ФНИ. 

2. Писмено съгласие на д-р Кирил Кирилов. 

3. Писмено съгласие за напускане на колектива от Даниел Палов.  

4. Копие от заповедта за напускане на ИМБ-БАН на Даниел Палов. 

5. Съгласие на Директора на ИМБ-БАН за състава на новия научен колектив. 

6. Списък на научния колектив за съгласие на предложения научен колектив 

за изпълнение на Етап 2 по ДН11/4/14.12.2027. с подписи.  

7. Списък на членовете на научния колектив за изпълнение на етап 2.  

8. Копие на писмото до базовата организация и до партньорите.  

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. ПНЕК приема промените както следва: 

 включване в състава на научния колектив на гл. ас. д-р Кирил Тодоров 

Кирилов 

 освобождаване от колектива биолог Даниел Палов, поради напускане на 

ИМБ-БАН. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри промяната в научния колектив.  
 

Решение на ИС:   

Приема предложената промяна в научния колектив на договор ДН 11/4 от 

14.12.2017 г. - включване в състава на научния колектив на гл. ас. д-р 

Кирил Тодоров Кирилов и отпадане от колектива на биолог Даниел Палов, 

поради напускане на ИМБ-БАН. 

2.5.2. Доклад с вх. №0904/45 от 7.12.2020 г. от Доц. д-р Катя Георгиева, 

ръководител на договор ДН 01/3 от 16.12.2016г., на тема: „Разработване 

на алтернативни методи за борба срещу фасциолоза, паразитоза с 

важно стопанско значение за Република България", Базова 
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организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания, БАН. 

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

Обосновка: Моля, срокът за изпълнение на 2 етап на договор ДН 01/3, сключен 

на 16.12.2016 г. да бъде удължен за втори път с шест месеца (нов краен срок 

16.06.2021 г.). 

Причина за това искане е забавеното публикуване на получени по проекта 

резултати в научни списания с възможно по-висок ранг (IF/SJR) поради 

ограниченията, въведени във връзка с пандемията от COV1D-19. 

Удължаването ще ни позволи да представим по най-добрия начин получените 

оригинални резултати пред международната научна общност преди предаването 

на крайния отчет. Прилагам одобрение подписано от ръководителя на базовата 

организация. 

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

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема повторното удължаване на 2 етап на 

договор ДН 01/3 с 6 месеца до 16.06.2021г. без право за следващи удължения на 

проекта. Първото удължение, е било до 16.12.2020 г. и е включвало служебните 

2 м. отпуснати от ФНИ заради COV1D-19. ПНЕК предлага, ИС да одобри 

исканата промяна на срока и да се сключи допълнително споразумение.  
 

Решение на ИС:   

Приема повторното удължаване на 2 етап на договор ДН 01/3 с 6 месеца 

до 16.06.2021г. без право на следващи удължения на проекта, като се 

сключи допълнително споразумение. 

 

2.5.3. Доклад с вх. №ФНИ-2807 от 08/12/2020 г. от гл. ас. д-р Даниел Тодоров, 

ръководител на договор КП-06-М21/7 от 17.12.2018 г., на тема: 

„Изследване молекулярно-вирусологичния механизъм на 

мултикомпонентната антивирусна активност на тотални екстракти от 

лечебното растение Teucrium chamaedrys L.  Сравнителен анализ въз 

основа специфични популационни характеристики на находищата", 

Базова организация: СУ "Св.Климент Охридски".  

Относно: Удължаване срока на проекта с 12 /дванадесет/ месеца.  

Обосновка: При изпълнение на работната програма по проекта, през първата 

година беше събран растителен материал за обезпечаване на изследванията. През 

втората година на изпълнението му - 2020, такъв материал отново трябваше да 

бъде събран, за сравнителен анализ, и за провеждане на молекулярно -

биологичните изследвания заложени в проектното предложение. За съжаление, 

във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, голяма част 

от хората, които ни съдействаха за събиране на материал от различните 

находища, отказаха срещите с нас поради страх от инфектиране. В телефонни 

разговори с гореспоменатите граждани имаме уверение, че през 2021 те ще са 

готови да ни сътрудничат отново, което ще ни позволи събиране на нов 

растителен материал и завършване на научната програма по проекта.  

Във връзка с това, Ви моля за удължаване на проекта с допълнителни 10 месеца 

към отпуснатите от ФНИ 2 месеца, което ще позволи отчитането му до 17 

декември 2021г. 
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Приложено е одобрение от ръководителя на базовата организация.  

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

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема удължаване на договор КП-06-

М21/7 с 10 м. + 2 месеца заради COV1D-19 до 17.12.2021 г. без право за 

следващи удължения на проекта. ПНЕК предлага, ИС да одобри исканата 

промяна на срока и да се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема удължаване на договор КП-06-М21/7 с 10 м. + 2 месеца, поради 

извънредната обстановка свързана с COV1D-19  до 17.12.2021 г. без право 

за следващи удължения на проекта, като се сключи допълнително 

споразумение. 

 

2.5.4. Доклад с вх. №ФНИ-2689 от 19/11/2020 г. от гл. ас. д-р Екатерина 

Павлова, ръководител на договор КП-06-М21/3  от 12.12.2018г., на 

тема: „Експериментално индуциран диабет – подход за 

идентифициране на нови тестикуларни биомаркери в условия на 

хипергликемия. ", Базова организация: ИЕМПАМ, БАН.  

Относно: Промяна на финансов план и Удължаване срока на проекта с 12 

/дванадесет/ месеца  

Обосновка: Поради обявеното извънредно положение на територията на 

Република България във връзка е пандемията от Covid-19, отменяне 

провеждането на планирани международни конференции, както и поради 

нуждата от преминаване на дистанционен режим на работа, като 

противоепидемична мярка, иа членовете на екипа та известен период, моля. на 

основание чл.З (3) от договора да бъде разрешено удължаване с десет месеца на 

срока на договора, считано от 13.02.2021 г. до 13.12.2021 г. Изброените 

обстоятелства налагат и промяна на одобрения финансов план на проекта на 

основание чл.7 (3) от договора (преразпределение на до 25% от преките 

допустими разходи), поради което се надявам да получа Вашето одобрение на 

предложените промени. Прилага: 

Първоначален финансов план 

Актуализиран финансов план 

Финансова обосновка 

Съгласие от ръководителя на базовата организация. 

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

съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 

75 от ПФНИ, установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК приема исканото преразпределение в размер 

на 4625 лв., което представлява 25% от преките допустими разходи/18500 лв./ 

Разпределението е от перо командировки, както следва: 

- 2805 лв. в перо ДМА, 

- 1820 лв. в перо материали, консумативи 

Промяната във финансовия план е над 15 %, но не повече от 25 % от общия 

размер на допустимите преки разходи и е в съответствие с насоките на конкурса. 
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ПНЕК предлага, ИС да одобри исканото преразпределение като се сключи 

допълнително споразумение.  

Относно удължаването на срока, ПНЕК приема удължаване на КП-06-М21/3 от 

12.12.2018г. с 10 м. + 2 месеца заради COV1D-19  /общо 12 месеца/ до 

12.12.2021 г. без право за следващи удължения на проекта. ПНЕК предлага, ИС 

да одобри исканото удължение като се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема исканото преразпределение на средства в размер общо на 4625 лв., 

което представлява 25% от преките допустими разходи, и приема 

удължаване на КП-06-М21/3 от 12.12.2018г. с 10 м. + 2 месеца заради 

COV1D-19  /общо 12 месеца/ до 12.12.2021 г. без право за следващи 

удължения, като за двете промени следва да се сключи допълнително 

споразумение. 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади на управителя. 

3.1. Доклад с вх. № ФНИ-170 от 18.01.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно график на заседанията на ПНЕК за 2021 г. 

 

Решение на ИС:   

1. Приема предложения график за провеждане на редовни заседания 6 

пъти годишно на Постоянните научно - експертни комисии, съгласно 

чл.29, ал. 5 от ПФНИ както следва: Януари или февруари, март, май, 

юли, септември, октомври или ноември.  

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

присъствени заседания, след депозиран доклад от съответния 

председател на ПНЕК. 

 

3.2. Доклад с вх. № ФНИ-171 от 18.01.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно разглеждане на проектни предложения по 

конкурс България – Австрия 2020. 
 

Решение на ИС:   

Приема разглеждането на проектните предложения да бъде осъществено 

от ВНЕК по Двустранно сътрудничество – 2020 г. в следния състав: 

1. Доц. д-р Александър Здравков 

2. Доц. д-р Маргарита Натова 

3. Проф. дн Добринка Пейчева 

4. Доц. д-р Стиляна Баталова 

5. Проф. дфн Дориана Малиновска 

 

3.3. Доклад с вх. № ФНИ-173 от 18.01.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно покана за независими оценители и членове на ПНЕК. 
 

Решение на ИС:   

1. Приема да се публикува покана до учени от България и чужбина на сайта 

на Фонд „Научни изследвания“ за оценители на проектни предложения и 

междинни и окончателни отчети на проекти, финансирани от ФНИ със 

срок - текущ.  

2. Приема да се запази възнаграждението на независимите оценители, 

определено с решение на ИС с протокол 10 от 24.01.2020 г.  
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3. Приема да бъде публикувана покана за членове на ПНЕК по научни 

области и за членове на ВНЕК по КОСТ и конференции със срок за 

подаване на заявления до 22.03.2021 г.  

 

3.4. Доклад с вх. № 80/1054 от 10.12.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно определяне на тематични направления във 

връзка с подготовката на конкурса по програма CHIST-ERA през 2021 г. 
 

Решение на ИС: 
Възлага на координатора по програми ЕРА-НЕТ за ФНИ да изпрати 

предложените тематични направление до съответните експерти от ИС. След 

определяне на предпочитаните от ФНИ теми за предстоящия конкурс да 

изпрати необходимата информация до координатора по програмата. 

 

3.5. Доклад с вх. № 80/1056 от 10.12.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно покана за участие на Фонд „Научни 

изследвания“ в конкурс по програма ICT-AGRI-FOOD през 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в конкурс по програма 

ICT-AGRI-FOOD през 2021 г. Определя общ индикативен бюджет от 

страна на ФНИ в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като ще бъдат 

финансирани до 3 проекта с максимална сума за един проект до 200 000. 

лева и срок за изпълнение от 2 или 3 години, в зависимост от проектния 

консорциум. 

 

3.6. Доклад с вх. № 80/1055 от 10.12.2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно покана за участие на Фонд „Научни 

изследвания“ в конкурс по програма Southeast Asia-Europe JFS през 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в конкурс по програма 

Southeast Asia-Europe JFS през 2021 г. Определя общ индикативен бюджет 

от страна на ФНИ в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като ще 

бъдат финансирани до 3 проекта с максимална сума за един проект до 200 

000. лева и срок за изпълнение от 2 или 3 години, в зависимост от 

проектния консорциум. 

 

3.7. Доклад с вх. № ФНИ-180 от 19.01.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно извършване на проверка за административно 

съответствие и допустимост на проектни предложения подадени за участие в 

конкурси по програми SEA-Europe и EuroNanoMed. 
 

Решение на ИС: 

Приема проверката за административно съответствие и допустимост на  

проектни предложения подадени за участие в конкурсите по програми 

SEA-Europe и EuroNanoMed да бъде извършена от ВНЕК по Двустранно 

сътрудничество към Фонд „Научни изследвания”. 
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3.8. Доклад от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ относно 

допусната техническа грешка в протокол 39 от 6.11.2020 г., като се счита 

за вярно решението по-долу: 

 

Решение на ИС: 
Приема удължаване на срока на договор ДМ11/4 от 2017 г. с общо 12 месеца 

до 18.08.2021 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

По т. 4 от дневния ред – Разни. 

4.1. Доклад с вх. № ФНИ-2908 от 16.12.2020 г. от проф. дбн Майя Стойнева 

относно възстановяване на правата на редовен член на ПНЕК по 

Биологически науки. 
 

Решение на ИС: 
Отлага решението до приключване на проверката от компетентните органи 

във връзка с документи по проекти, финансирани от ФНИ, в които е 

участвала. Предоставеното от проф. дбн Стойнева съдебно решение няма 

отношение към проектите, финансирани от ФНИ. 

 

4.2. Заявление с вх. 94СС/61 от 17.12.2020 г. от проф. д-р инж. Стойко Гюров 

относно освобождаване от членство в ПНЕК по Технически науки.  

Обосновка: Назначаване на длъжност зам. директор на ИМСТЦХА „Академик 

Ангел Балевски“ БАН 

 

Решение на ИС: 
Приема напускането на проф. д-р инж. Стойко Гюров от ПНЕК по 

Технически науки. 

 

4.3. Доклад с вх. №ФНИ-2889/15.12.2020 от проф. М. Иванова, ректор на Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите и доклад  с вх. № ФНИ-55 

от 12.01.2021 г. от адв. Иванка Андреева. 

Относно: искане за удължаване срока на договор КП-06-НП1/5 от 2019 г., 

поради кончината на президента на Висшето училище – проф. инж. Димитър 

Димитров и невъзможност за извършване на плащания и приключване на 

договора. 
 

Решение на ИС: 
Уведомява ръководителя на договор КП-06-НП1/5 от 2019 г. за взето 

принципно решение на ИС прието с Протокол № 12/16.03.2020 г., както 

следва: “Приема срокът за изпълнение на текущия етап на проекти, 

финансирани от ФНИ, да се удължи с 2 месеца като за това удължение не е 

необходимо да се изпраща уведомление във ФНИ“. Това решение дава 

възможност проектът да бъде отчетен два месеца по-късно от датата, 

определена в договора. 

 

Секретари:       Председател: 

   
(доц. д-р Боряна Хаджиева)   (проф. дтн Светослав Николов) 

 

 (д-р Милена Александрова)  
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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:…………………………………. 

 


