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П Р О Т О К О Л 

№ 49/26.03.2021 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 26.03.2021 г. се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) 

на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ)   по SKYPE. 

 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател 

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

3. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

4. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева 

5. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

7. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

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

9. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова 

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

11. Д-р Милена Петкова Дамянова 

 

Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева  

 

Секретари:  

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

Ивета Цонева 

 

 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: 

1.1. ПНЕК по Селскостопански науки 

1.2. ПНЕК по Химически науки 

1.3. ПНЕК по Биологически науки 

1.4. ПНЕК по Математически науки и информатика 

1.5. ПНЕК по Науки за Земята 
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1.6. ПНЕК по Физически науки 

1.7. ПНЕК по Двустранно сътрудничество 

2. Доклад на ВНЕК по двустранно сътрудничество. 

3. Приемане на Годишен отчет на ФНИ за 2020 г. 

4. Доклади на управителя. 

5. Разни. 

 

 

По т. 1 от дневния ред – Доклади на ПНЕК 

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-848 от19.03.2021 г. от доц. д-р Божин Максимов 

Божинов – председател на постоянната Научно-експертна комисия по 

Селскостопански науки към Фонд „Научни изследвания“ относно 

предложения по доклади на ръководители на договори.  

 

1.1.1. Доклад с вх. 100102/2/21.01.2021 г. от доц. д-р Марияна Гозманова, 

ръководител на проект по договор №ДН 06/6 от 16.12.2016 г. на тема: 

„Идентифициране на специфични взаимодействия между Potato Spindle Tuber 

Viroid и два български сорта пипер“, базова организация: ПУ "П. Хилендарски". 

Относно: Удължаване срока на втори етап от договора с 8 (6+2) месеца  

Обосновка: „Предвид отлагането на научните конференциите от 2020 г. и 

планиране на провеждането им през втората половина на 2021 г., моля срока на 

договора да бъде удължен с още шест месеца, през които да вземем участие в 

международните научни форуми и да популяризираме научната си дейност по 

проекта. За втория етап на проект ДН06/6, екипът е получил удължение от 8 

месеца (6 месеца (по наша молба) и 2 месеца, заради COVID-19 пандемията), което 

изтича на 20.07.2021 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 срока на проекта с още четири месеца. С 

решение на ПНЕК (Протокол № 12/16.10.2020 г.) срокът на втори етап на проекта е 

удължен с 8 месеца (6+2 служебно удължаване с решение на ИС). По този начин 

цялостното удължаване на етапа е 12 месеца. След промяната проект по договор № 

ДН 06/6 от 16.12.2016 г. трябва да приключи на 20.11.2021 г. Срок на подаване на 

отчета 20.12.2021 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за удължаване на срока на втори етап на 

проект по договор № ДН 06/6 от 16.12.2016 г. с още 4 месеца, като бъде сключено 

допълнително споразумение. След промяната проект по договор № ДН 06/6 от 

16.12.2016 г. трябва да приключи на 20.11.2021 г. Срок на подаване на отчета 

20.12.2021 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането за удължаване на срока на втори етап на проект по договор 

№ ДН 06/6 от 16.12.2016 г. с още 4 месеца, като бъде сключено допълнително 

споразумение. След промяната проект по договор № ДН 06/6 от 16.12.2016 г. 

трябва да приключи на 20.11.2021 г. Срок на подаване на отчета 20.12.2021 г. 
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1.1.2. Доклад с вх. № ФНИ-354/05.02.2021 г. от гл. ас. д-р Силвия Василева, 

ръководител на проект по договор № КП-06 М 36/1 от 13.12.2019 г. на тема: 

„Молекулярно идентифициране на гени, детерминиращи устойчивост към 

някои икономически важни заболявания при пивоварен ечемик (Hordeum 

vulgare, L.)“, базова организация: Аграрен Университет - Пловдив. 

Относно: Удължаване срока на проекта с 12 месеца 

Обосновка: „Моля, да бъде разрешено удължаване срока за извършване на 

експерименталните дейности и представяне на отчет по договор № КП-06 М 36/1 

във връзка с възникналата пандемична ситуация. 

Причините за исканото удължение са следните: 

1. Поради необходимостта от спазване на карантинните мерки във връзка с 

COVID-19, беше ограничен достъпът на научният колектив до опитните полета и 

лабораторния комплекс при АУ - Пловдив, за значителен период от време; 

2. Ненавременно извършване на ключови агротехнически мероприятия, касаещи 

залагането и развитието на изходния растителен материал; 

3. Забавяне на поръчки и отлагане доставки на лабораторни консумативи от 

снабдяващите фирми. 

Горепосочените причини доведоха до ненавременно изпълнение на ключови задачи по 

работните пакети и респективно до отлагане във времето изпълнението на 

работната програма. 

Научният колектив моли, за едногодишно удължение (от планираната дата за 

приключване на договора 13.12.2021 г.), което включва 2 месеца автоматично 

удължаване от ФНИ във връзка с пандемичната ситуация, и допълнително 

удължаване от 10 месеца поради описаните по-горе причини.“ 

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 срока на проекта с 12 месеца. След промяната, 

проект по договор № КП-06 М 36/1 от 13.12.2019 г. трябва да приключи на 

13.12.2022 г. Срок на подаване на отчета 13.01.2023 г. 

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

№КП-06 М 36/1 от 13.12.2019 г. за удължаване на срока на проекта с 12 месеца, като 

бъде сключено допълнително споразумение. След промяната, проект по договор 

№КП-06 М 36/1 от 13.12.2019 г. трябва да приключи на 13.12.2022 г. Срок на 

подаване на отчета 13.01.2023 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането на ръководителя на проект по договор №КП-06 М 36/1 от 

13.12.2019 г. за удължаване на срока на проекта с 12 месеца, като бъде 

сключено допълнително споразумение. След промяната, проект по договор 

№КП-06 М 36/1 от 13.12.2019 г. трябва да приключи на 13.12.2022 г. Срок на 

подаване на отчета 13.01.2023 г. 

 

 

1.1.3. Доклад с вх. № ФНИ-410/11.02.2021 г. от доц. д-р Божин Божинов, 

ръководител на проект по договор № КП-06 Н36/5 от 13.12.2019 г. на тема: 

„Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване на 

ефективността на производството и проследяемостта на продуктите от селското 

стопанство“, базова организация: Аграрен университет - Пловдив 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 49/26.03.2021 г. 

4 

Относно: Удължаване на срока на първи етап на проекта с 12 месеца 

Обосновка: „Моля, да бъде разрешено удължаване срока за извършване на 

експерименталните дейности и представяне на отчет за първи етап по договор № 

КП-06-Н36/5 от 13.12.2019 г. 

Причините за исканото удължение са следните: 

1. Поради необходимостта от спазване на карантинните мерки във връзка с 

COVID-19 беше ограничен достъпът на научният колектив до опитните полета и 

лабораторния комплекс при АУ - Пловдив два ключови за развитието на 

планираните за наблюдение култури за значителни периоди от време; 

2. Отново във връзка с въведените карантинни мерки се стигна до забавяне 

както на обявяването (заповед РД 16-465 от дата 11.06.2020 г.) така и на 

класирането по обществената поръчка (заповед РД 16-1002 от дата 05.11.2020 г.) 

довело до забавяне доставката на ключовия за изпълнението на заложените в 

проекта задачи преносим спектрофотометър с една година (Приемо-предавателен 

протокол от 08.01.2021 г.); 

3. Въведените противоепидемични мерки доведоха също така до затруднения и 

забавяне на дейността, свързана с провеждане на теренни анкетни проучвания сред 

земеделските производители за нагласите, степента, начините, вида и 

готовността за внедряване и използване на дигитални и прецизни технологии в 

тяхната работа. 

Горепосочените причини доведоха до забавяне стартирането или разгръщането на 

ключови задачи по работните пакети и респективно - до значително отлагане във 

времето изпълнението на работната програма. 

Въз основа на гореизложеното бихме искали да ни бъде разрешено удължаване 

срока на изпълнение на първия етап от проект № КП-06 Н36/5 от 13.12.2019 г. с 

една година (10+2 месеца) на срока за предаване на отчета за първи етап на 

договора (т.е. до 13.06.2022 г.), което включва 2 месеца автоматично удължаване 

от ФНИ във връзка с пандемичната ситуация, и допълнително удължаване от 10 

месеца поради описаните по-горе причини.“ 

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 срока на първи етап на проекта с 12 месеца. 

След промяната, първи етап на проект по договор № КП-06 Н36/5 от 13.12.2019 г. 

трябва да приключи на 13.06.2022 г. Срок на подаване на отчета 13.07.2022 г. 

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

№КП-06 Н36/5 от 13.12.2019 г. за удължаване на срока на първи етап на проекта с 12 

месеца. След промяната, първи етап на проект по договор № КП-06 Н36/5 от 

13.12.2019 г. трябва да приключи на 13.06.2022 г. Срок на подаване на отчета 

13.07.2022 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането на ръководителя на проект по договор №КП-06 Н36/5 от 

13.12.2019 г. за удължаване на срока на първи етап на проекта с 12 месеца. 

След промяната, първи етап на проект по договор № КП-06 Н36/5 от 

13.12.2019 г. трябва да приключи на 13.06.2022 г. Срок на подаване на отчета 

13.07.2022 г. 
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1.1.4. Доклад с вх. № ФНИ-717/12.03.2021 г. от гл. ас. д-р Людмила Димитрова, 

ръководител на проект по договор № КП-06 Н36/7 от 13.12.2019 г. на тема: 

„Разпространение и характеристика на хранителни патогени с антибиотична 

резистентност, изолирани от свине, лагуни, отпадни води и наторявани почви в 

България“, базова организация: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ 

при БАН. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Във връзка с подадено заявление към мен като ръководител от проф. 

дн Пенка Петрова, член на колектива, моля, тя да бъде освободена от участие в 

договор КП-06-Н36/7 от 13.12.2019 г. на тема: „Разпространение и 

характеристика на хранителни патогени с антибиотична резистентност, 

изолирани от свине, лагуни, отпадни води и наторявани почви в България“, поради 

нейната ангажираност като Директор на Института по микробиология “Стефан 

Ангелов” и невъзможност за изпълнение на заложените в проекта дейности и 

задачи. 

Приложено прилагам следните документи: 

1. Заявление за освобождаване от участие на проф. дн Пенка Петрова. 

2. Съгласие на членовете на колектива за промяна в неговия състав. 

3. Нов списък на научния колектив“ 

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 исканата промяна в колектива на проект по договор № КП-06 Н 36/7 от 

13.12.2019 г. за напускане на проф. дн Пенка Петрова. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за промяна в колектива на проект по 

договор № КП-06 Н 36/7 от 13.12.2019 г., а именно: напускане на проф. дн Пенка 

Петрова. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането за промяна в колектива на проект по договор № КП-06 Н 

36/7 от 13.12.2019 г., а именно: напускане на проф. дн Пенка Петрова. 

 

 

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

от изпълнението на договор №КП-06 Н26/5 от 07.12.2018 г. на тема: 

„Продукция на биометан от селскостопански отпадъци с последващо 

култивиране на микроводорасли в получения биошлам“ с ръководител доц. д-р 

Людмила Кабаиванова, базова организация: Институт по микробиология 

„Стефан Ангелов“ – БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

94КК/81/22.12.2020 г. 
 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 110 000 лв.  

 

Преведени средства: 55 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8 294.07 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 705.93 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 
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Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 4 (1 доклад 6 постера) 

Решение на ПНЕК:   

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

оценка на научната част на проект по договор № КП-06 Н26/5 от 07.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор №5530 с вх. № 94КК/81/22.12.2020 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 46 705.93 лв., сума на 

непризнатите разходи 0.00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор №КП-06 Н26/5 от 

07.12.2018 г. в размер на 55 000 лв. 

4. Неизразходваните средства от първия етап в размер на 8 294.07 лв. да се 

прехвърлят за втория етап на проекта. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 63 294.07 лв. 

6. ПНЕК предлага да бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор № КП-06 Н26/5 от 07.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор №5530 с вх. № 94КК/81/22.12.2020 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 46 705.93 лв., сума на 

непризнатите разходи 0.00 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор №КП-06 Н26/5 от 

07.12.2018 г. в размер на 55 000 лв. 

4. Неизразходваните средства от първия етап в размер на 8 294.07 лв. да се 

прехвърлят за втория етап на проекта. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 63 

294.07 лв. 

6. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

 

1.1.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор №КП-06 ДО02/1 от 07.12.2018 г., програма CORE 

ORGANIC, акроним: DOMINO, на тема: „Динамично затревено мулчиране на 

рециклираните подобрения за увеличаване на биоразнообразието, 

пластичността и устойчивостта на интензивните овощни градини и лозя“ с 

ръководител проф. Христина Кутинкова, базова организация: Институт по 

овощарство - Пловдив, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

ФНИ-2822/09.12.2020 г. от регистриран одитор №0058. 

Препоръка на ПНЕК: 

1. Спазване на изискванията на ФНИ за представяне на отчет 

2. Актуализиране на работната програма за работа за втория етап, съгласно 

изискванията на консорциума и неизпълнените през първия етап дейности  

3. Отстраняване на слабостите в отчета за втория етап изтъкнати от рецензентите и 

ПНЕК по ССН.  
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Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 97 790 лв.  

Преведени средства: 48 895 лв. 

Неизразходвани средства: 572.84 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 322.16 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част на проект по договор № КП-06 ДО02/1 от 07.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище № ФНИ-

2822/09.12.2020 г. от регистриран одитор №0058, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 322.16 лв., сума на непризнатите 

разходи 0.00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № КП-06 ДО02/1 от 

07.12.2018 г. в размер на 48 895 лв. 

4. Неизразходваните средства от първия етап в размер на 572.84 лв. да се прехвърлят 

за втория етап на проекта. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 49 467,84 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор № КП-06 ДО02/1 от 07.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище № 

ФНИ-2822/09.12.2020 г. от регистриран одитор №0058, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 48 322.16 лв., сума на 

непризнатите разходи 0.00 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП-06 ДО02/1 от 

07.12.2018 г. в размер на 48 895 лв. 

4. Неизразходваните средства от първия етап в размер на 572.84 лв. да се 

прехвърлят за втория етап на проекта. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 

49 467,84 лв. 

 

1.1.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втория 

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 06/1 от 15.03.2017 г. на 

тема: „Изследване съдържанието на селен в почви и пшеница от основни 

зърнопроизводителни райони на България“ с ръководител доц. д-р Стефан 

Кръстев, базова организация: Аграрен университет – Пловдив, във връзка с 

доклад за фактически констатации вх. № 94ГГ/14/21.09.2020 г. на регистриран 

одитор №0636. 

 

Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95%  
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Първоначална обща сума на договора: 117 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 40 950.00 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 4 839.45 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 45 789.45 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 43 340.84 лв. 

Неизразходвани средства: 2 123.70 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 324.91 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2 448.61 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 2 
 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 06/1 от 15.03.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

94ГГ/14/21.09.2020 г. на регистриран одитор №0636, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 43 340.84 лв., сума на непризнатите 

разходи 324.91 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2 448.61 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 324.91 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 2 123.70 лв. 

6. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 06/1 от 

15.03.2017 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 06/1 от 15.03.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94ГГ/14/21.09.2020 г. на регистриран одитор №0636, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 43 340.84 лв., сума на 

непризнатите разходи 324.91 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2 448.61 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 324.91 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 2 123.70 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 06/1 от 

15.03.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

1.1.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втория 

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 06/5 от 16.12.2016 г. на 

тема: „Алтернативна технология за понижаване на алергенния и антигенен 

ефект на млечни протеини“ с ръководител доцент д-р Даниела Митева, базова 

организация: Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ), 

ССА, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 94СС/53/14.10.2020 

г. на регистриран одитор №0605 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 110 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 55 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 12 276.91 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 67 276.91 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 64 689.21 лв. 

Неизразходвани средства: 2 587.70 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2 587.70 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 4 

Брой участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 06/5 от 16.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

94СС/53/14.10.2020 г. на регистриран одитор №0605, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 64 689.21 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2 587.70 лв., в т.ч.: 

- сума на неизразходваните средства – 2 587.70 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 06/5 от 

16.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 06/5 от 16.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94СС/53/14.10.2020 г. на регистриран одитор №0605, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 64 689.21 лв., сума на 

непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2 587.70 лв., в т.ч.: 

- сума на неизразходваните средства – 2 587.70 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 06/5 от 

16.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

1.1.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втория етап 

от изпълнението на договор №ДФНИ Б02/2 от 2014 г. на тема: „Светодиодно 

осветление за по-добро здраве и качество на живот“ с ръководител доц. д-р 

Петко Машков, базова организация: Русенски университет „Ангел Кънчев 

 

Данни за проекта: 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 14 

От тях с импакт фактор: 0 
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От тях с импакт ранг: 4 

Брой участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК: 

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

оценка (по шестобалната система) на научната част на проект по договор №ДФНИ 

Б 02/2 от 2014 г. 

2. ПНЕК предлага на ИС да приеме Много добра оценка (по шестобалната система) 

на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/2 от 2014 г. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Много добра оценка 

(по шестобалната система) на научната част на проект по договор №ДФНИ 

Б 02/2 от 2014 г. 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

1.1.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори етап 

от изпълнението на договор №ДФНИ Б02/22 от 2014 г. на тема: „Традиционни 

български вина - характеристики и идентификация (BG WINE)“ с ръководител 

проф. д-р Ирина Караджова, базова организация: Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

  

Данни за проекта: 

Брой докторанти в проекта: 7 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4  

От тях с импакт фактор: 4 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 10 

Решение на ПНЕК:   

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

(по шестобалната система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/22 

от 2014 г. 

2. ПНЕК предлага на ИС да приеме Много добра оценка (по шестобалната система) 

на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/22 от 2014 г. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Много добра оценка 

(по шестобалната система) на научната част на проект по договор №ДФНИ 

Б 02/22 от 2014 г. 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 
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1.1.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втория етап 

от изпълнението на договор №ДФНИ Е02/7 от 2014 г. на тема: „Статистическо 

моделиране на риска за околната среда и човека от замърсяване на почви с 

тежки метали“ с ръководител проф. д-р Стефан Цаковски, базова организация: 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и във връзка с доклади за 

фактически констатации вх. №№94ФФ/24 от 23.04.2018 г. и 94ФФ/90 от 

14.09.2018 г. 

Данни за проекта: 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3  

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема Отлична оценка (по 

шестобалната система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Е 02/7 от 

2014 г. 

2. ПНЕК предлага на ИС да приеме Отлична оценка (по шестобалната система) на 

научната част на проект по договор №ДФНИ Е 02/7 от 2014 г. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Отлична оценка (по 

шестобалната система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Е 

02/7 от 2014 г. 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-905 от 24.03.2021 от проф. Росица Николова – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Химически 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади 

на ръководители на договори. 

 

1.2.1. Писмо с вх. № 100102/5 от 23.02.2021 г. от г-жа Ралица Гърбева и проф. д-р 

Илиян Иванов, ръководител на проект № ДН09/15 от 16.12.2016 г. с тема 

“Разработване и изпитване на нови синтетични методиза получаване на 

биологично активни природни съединения и техни аналози“, Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“. 

Относно: извлечение на протокол 9 от 01.02.2021 г. по проект № ДН09/15 от 

16.12.2016 т. искаме да уточним, че ръководителят не иска още 2 месеца удължение, 

а да ползва служебни 2 месеца дадени от Фонда във връзка с COVID. 

Обосновка: Поради тази причина все още не сме представили отчет по изпълнението 

на този договор. Моля да преразгледате решението на ПНЕК за служебно 

отпуснатите 2 месеца. 

Решение на ПНЕК:   
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Предвид това, че вече са използвани допустимите 12 месеца и съгласно ПФНИ, 

ПНЕК не приема ползването на служебно дадените от ФНИ - 2 месеца, тъй като има 

разгледани доклади от ръководителя на договор ДН09/15 от 16.12.2016 г. в 

Протокол на ПНЕК № 3А/ 23.08.2019 - с 6 месеца; Протокол на ПНЕК № 4/ 

22.07.2020 с 6 месеца до 16.12.2020 г.; Протокол 8/16.12.2020 г. - Не приема 

удължение от 3 месеца до март 2021 г.; Протокол 9/01.02.2021 – Не приема 2 мес. 

служебно дадени от ФНИ; Протокол 10/22.03.2021- Не приема удължение с 2 мес. 

сл. дадени от ФНИ.  

С извлечение от Протокол 8/16.12.2020 г. с изх. № 80/1096 от 17.12.2020 г. 

ръководителят е уведомен по електронната поща и по телефон за решението на 

ПНЕК: „Не приема исканото удължение от 3 месеца по договор ДН09/15 от 

16.12.2016 г., тъй като се превишава 12 месечно удължение за етап, съгласно 

ПФНИ.“. След което отново е уведомен с извлечение от Протокол 9 изх. № 80/54 от 

17.02.2021 г.  

В тази връзка комисията моли Изпълнителния съвет да вземе решение по казуса. 
 

Решение на ИС: 

Да се изпрати писмо до ръководителя на договор ДН09/15 от 16.12.2016 г. и 

до Ректора на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, в което 

да се посочи, че съгласно ПФНИ и договора за финансиране, при 

забавяне при предаване на отчета във ФНИ се дължи неустойка. 

 

1.2.2. Доклад с вх.№ 0907/10 от 02.02.2021 г. от проф. д-р Александър Караманов, 

ръководител на Договор ДН 19/7 от 2017 г. на тема: „Теория и приложение 

на синтер - кристализация“, Институт по физикохимия-БАН. 

Относно: удължаване срока на втория етап на договор ДН 19/7 от 2017 г. с 6 

(шест) месеца + 2 мес. служебно дадени от ФНИ, до 21.1.2022 г.   

Обосновка: Поради наложените ограничения вследствие на пандемията от COV1D-

19 бяха възпрепятствани дейности, свързани с изпълнението на втори етап на 

договор ДН 19/7 „Теория и приложение на синтер - кристализация". В резултат на 

тези обстоятелства нямаше възможност да бъдат проведени някои анализи в други 

организации в страната и чужбина. В допълнение поради забраната за командировки 

и организиране на групови мероприятия (съгласно заповед 1-67/16.03.2020г. на 

Председателя на БАН) не бяха осъществени редица командировки и бе 

възпрепятствано организирането на предвидената международна работна среща по 

проекта. Поради гореизложените трудности и след консултация с колегите от 

партньорската организация Институт по Информационни и Комуникационни 

Технологии - БАН се взе решение да поискаме срокът на договора да бъде удължен с 

шест месеца плюс двата месеца удължение, предоставени от ФНИ. 

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 ДН 19/7 от 2017 г. се удължава с 

общо 8 месеца, до 21.01.2022 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДН 19/7 от 2017 г. с общо 8 месеца (6 + 

2 мес. служебно дадени от ФНИ) до 21.01.2022 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 
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1.2.3. Доклад  с вх. № 0907/61 и № 0907/60 от 17.03.2021 г. от проф. Станислав 

Рангелов, ръководител на договор ДН19/8 от 10.12.2017 г., на тема: “Дизайн на 

нови сунрамолекулни паночастици: сферични нуклеинови киселини с 

полимерни и линозомни ядра”, Институт по полимери-БАН. 

Относно: удължаване срока на изпълнение на втория етап на договор ДН19/8  с  

общо 10 мес.  до 18.03.2022 г. / 8+ 2 мес. служебно дадени от ФНИ /.  

Обосновка: Причините, поради които е необходимо да бъде удължен срокът на 

изпълнението, са глобални и технически. Първите са свързани с безпрецедентната 

пандемична обстановка и въведени вътрешни правила в базовата и партньорската 

организации за спазване па дистанция и недопускане па струпване на много хора в 

лаборатории, което силно забави изпълнението на планираните дейности и научни 

задачи и ограничи достъпа до изследователската инфраструктура, лабораторно, 

синтетично и аналитично оборудване. Вторите са свързани с провеждане па тромави 

и времсемки тръжни процедури по 3011, което забавя доставянето на ключови за 

изпълнението на научните задачи по проекта химикали и реагенти. Датата, на която, 

според подписаното Допълнително споразумение №1 от 18 ноември 2019 год., трябва 

да приключи изпълнението па втория (последен) етап проекта е 18 май 2021 год. С 

общо десет месеца (2 отпуснати от ФНИ и 8 поискани с настоящото заявление), 

текущият (и последен) етап па проекта следва да приключи на 18 март 2022 год. 

Настоящото заявление е съгласувано с директора на базовата организация (проф. дн 

П. Петров, Институт по полимери - БАН) и ръководителя па партниращия екип. 

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 ДН 19/8 от 2017 г. се удължава 

общо с 10 мес. до 18.03.2022 г. / 8+ 2 мес. служебно дадени от ФНИ /, като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДН 19/8 от 2017 г. с общо 10 месеца (8 

+ 2 мес. служебно дадени от ФНИ) до 18.03.2022 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

1.2.4. Доклад с вх. № 0907/8 от 25.01.2021 г. и № 0907/57 от 09.03.2021 г. от доц. д-р 

Мария Петрова, ръководител на договор ДН19/1 от 2017 г.., на тема: “ 

Метализиране на диелектрични материали от иновативни екологосъобразни 

електролити ”, Институт по физикохимия-БАН. 

Относно:1. удължаване срока на изпълнение на втория етап на договор ДН19/1 с 

общо 8 мес. до 28.12.2021 г. / 6 + 2 мес. служебно дадени от ФНИ /.  

Обосновка:1. Наложените ограничения вследствие на пандемията от COVID-19 

възпрепятстваха изпълнението на част от предвидените дейности за втория етап на 

договор ДН 19/1 „Метализиране на диелектрични материали от иновативни 

екологосъобразни електролити". В резултат на тези обстоятелства нямаше 

възможност да бъдат проведени специализирани анализи в други организации, а 

също така забраната за командировки и организиране на групови мероприятия 

(съгласно заповед 1-67/16.03.2020г. на Председателя на БАН) затрудни 

изразходването на средствата по някои пера от бюджета. 
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В допълнение към гореизложените трудности след консултация с колегите от 

партньорските организации (ТУ - София и ХТМУ - София) се взе решение да се 

поиска срокът на договора да бъде удължен с шест месеца плюс двата месеца 

удължение, предоставени от ФНИ. 

Средствата за втория етап на договора бяха получени в базовата организация (ИФХ-

БАН) на 28.10.2019 год., с което редовният срок за приключване на договора е 

28.04.2021 год. С поисканото удължаване в настоящото заявление, би следвало 

проектът да приключи на 28.12.2021 г. 

Относно:2 Промяна на финансов план. 

Обосновка: 2 Във връзка с възникналата епидемична обстановка от COVID-19 и 

наложилото се удължение на срока на проект ДН 19/1, се налага да бъдат извършени 

прехвърляния на средства между перата в бюджета на Проекта както следва: 

1. ИФХ-БАН 

Поради невъзможността от изразходване на предвидената сума за командировки, се 

налага прехвърляне на 4516.60 лв. от т.2 „Разходи за командировки" в: 

« т.З „Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, вкл. апаратура" -

1016.60 лв. 

о т.4 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта"- 1500 

лв. 

е т.5 „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта" - 2000 лв. 

2. ТУ-София 

Поради невъзможността да се изразходва предвидената сума за командировки, се 

налага прехвърляне на 2925.35 лв. от т.2 „Разходи за командировки" в: 

е т.4 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта" - 

1035.52 лв. 

о т.5 „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта" – 1889.83 лв. Към тази точка се прехвърлят още 

160 лв. от т.З „Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, вкл. 

апаратура". 

1. ХТМУ-София 

Поради невъзможността от изразходване на предвидената сума за командировки, се 

налага прехвърляне на 2900.00 лв. от т.2 „Разходи за командировки" в т.5 „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението 

на проекта". Към тази точка се прехвърлят още 1000.00 лв. от т.З „Разходи за 

дълготрайни материални и нематериални активи, вкл. апаратура". 

Тези промени се налагат поради необходимостта за осигуряване на различни 

химикали и консуматив,както и провеждане на външни услиги необходими за оценка 

на повърхностните свойства (дебелина, топография, грапавост, адхезия, 

хидрофобност) на формираните нови материали. 

Промените на финансовия план за етап 2 на проект ДН 19/1 не надвишава 15% от 

общия размер на допустимите преки разходи за съответния етап на Проекта, както и 

не нарушава максималните стойности, определени в т. 3.6.2. от Насоките. 

Приложения: 
1. Утвърден и актуализиран финансов план за етап 2 на проект ДН 19/1 

2. Финансов план в Excel 

3. Заявление за прехвърляне на средства от ръководителя проф. Ек. Добрева на 

ПО 1 - ТУ - София 

4. Заявление за прехвърляне на средства от ръководителя гл. ас. д-р Кр. 

Гиргинов на ПО 2 - ХТМУ-София 
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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 ДН 19/1 от 2017 г. се 

удължава с общо 8 мес. до 28.12.2021 г. / 6 + 2 мес. служебно дадени от ФНИ /, 

като се сключи допълнително споразумение. 

2. 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% от преките допустими разходи в размер на 9136.26 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема удължаване срока на договор ДН 19/1 от 2017 г. с общо 8 месеца (6 

+ 2 мес. служебно дадени от ФНИ) до 28.12.2021 г.  

2. Приема преразпределението на средства по договор ДН 19/1 от 2017 г. в 

размер на 9136.26 лв., което надхвърля 15% от преките допустими разходи. 

3. Да бъде сключено допълнително споразумение за двете промени. 

 

 

1.2.5. Доклад с вх. № 0907/52 от 04.03.2021 г. от доц. д-р Надежда Маркова, 

ръководител на договор ДН19/16 от 2017 г., на тема: “ Изследване на химичния 

състав, антивирусната и антибактериална активност на екстракти от растението 

Graptopetalum paraguayeH.se Е. Walther (Crassulaceae)”, Институт по органична 

химия с Център по фитохимия - БАН. 

Относно: удължаване срока на изпълнение на втория етап на договор ДН19/16 с 

общо 8 мес. до 21.01.2022 г./ 6 + 2 мес. служебно дадени от ФНИ /.  

Обосновка: Ръководеният от мен договор е във втория етап на своето изпълнение, 

като първият етап беше завършен в срок, без удължаване. През настоящия етап, във 

връзка с изпълнението на програмата, заложена в проекта, в условията на пандемия, 

причинена от вируса SARS- CoV-2 срещаме трудности да приключим в срок 

дейностите. планирани във всички работни пакети. Задачите, залегнали в тях са какго 

експериментални (метаболомни анализи и in vitro/in vivo изпитвания), така и 

теоретични (квантово-химични и докинг методи), които са свързани помежду си. 

Продължителните противоепидемични рестрикции за работа в научните звена в БАН 

и Агробиоинститут-София допълнително затрудни съвместната работа с колегите. 

Партньорската организация по Договора - Националния център по заразни и 

паразитни болести е на първа линия в борбата с коронавирусната инфекция. Наложи 

се колегите от НЦЗПБ да съвместяват противоепидемичната и организационно- 

методична дейност с работата по съвместния ни проект. Това забавя изпълнението на 

експерименталните дейности в Договора, а отгам и теоретичните такива. 

Освен това. настоящата молба за удължение се налага и поради възникнали 

забавяния във връзка с пандемичните условия по обществените поръчки, относно 

доставката на апаратура за ИОХЦФ-БАН. базова организация по Договора. Това 

също възпрепятства изпълнението на задачите по проекта. Вярвам, че 

допълнителните осем месеца ще позволят окончателното завършване на работата в 

пълен обем и получаването на качествени и подходящи за публикуване резултати. 

Вторият етап на проекта започна на 20.11.2019 г. 

Решение на ПНЕК: 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 49/26.03.2021 г. 

16 

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 ДН 19/16 от 2017 г. се удължава с 

общо 8 мес. до 21.01.2022 г. / 6 + 2 мес. служебно дадени от ФНИ /, като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДН 19/16 от 2017 г. с общо 8 месеца (6 

+ 2 мес. служебно дадени от ФНИ) до 21.01.2022 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

 

1.2.6. Представяне на допълнителни документи с вх.№ 0907/29 от 19.02.2021 г. от 

доцент д-р Красимира Идакиева, ръководител на проект ДН 19/6 (2017 г.) на 

тема „Нов подход за лечение на рак чрез епитоп-специфично туморно 

инхибиране”, Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН. 

Относно: Решение на ПНЕК, прието с Протокол 9/01.02.2021 г. относно предоставен 

от ръководителя оригинален и актуализиран финансов план, след което ПНЕК ще 

вземе решение за промяна във финансовия план на проекта. 

Обосновка: Ръководителя предоставя  изискваните оригинален и актуализиран 

финансов план на договор ДН 19/6 от 2017 г., съгласно решението на ПНЕК по 

химически науки, протокол №9/01.02.2021 г. Също така  отчетен документ за първи 

етап на проекта, в който са отбелязани неизразходваните средства по проекта. 

Промените във финансовия план на проекта се налагат, поради нереализирани 

5125.40 лв от перо „Разходи за командировки” (3000 лв от втори етап + 2125.40 лв 

остатък от първия етап на проекта) и 5197.14 лв от перо „Разходи за външни услуги” 

(4704.84 лв от втори етап + 492.30 лв остатък от първия етап на проекта), в перо 

„Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи” - общо 10322.54 лв + 

161 лв остатък от първия етап на проекта-10483.54 лв (до 20% от преките допустими 

разходи). Поради продължаващата пандемична обстановка има несигурност в 

осъществяването на планираните командировки. Отпада и планиран ремонт на 

апаратура, поради моралното й остаряване. От друга страна с тези средства могат да 

бъдат закупени автоклав и ламинарен бокс за работа с протеини в стерилна среда, 

което е необходимо при експерименталната работа по 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 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 ДН 19/6 от 2017 г. е 13800 лв., като 

се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се сключи допълнително споразумение във връзка с 

преразпределението на средства по договор ДН 19/6 от 2017 г., тъй като е над 

15%, а размерът на сумата до 25% е 13 800 лв.  

 

1.2.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н29/5 от 01.12.2018 г. на тема: „Получаване 
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на иновативни антибактериални покрития на базата на нови фотоактивни 

наногелове“ с ръководител проф. д-р инж. Райна Бряскова, 

Химикотехнологичен и Металургичен университет. 

  

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: 1 197.83 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0  лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 802.17 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 (приета за печат) 

Участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н29/5 от 2018 г. на основание липса на 

публикационна дейност. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-29, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 58 802.17 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0.00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06- Н29/5 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 1 197.83 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 61 197.83 

лв. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н29/5 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-29, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 58 802.17 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06- Н29/5 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 1 197.83 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 61 

197.83 лв. 

 

1.2.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н29/4 от 01.12.2018 г. на тема: „Изследване 

възможностите на [4+2] циклоприсъединяване за радиомаркиране на 

биоактивни молекули с 18F-FDG, чрез нови бифункционални съединения“ с 

ръководител гл. ас. д-р Боян Руменов Тодоров, Софийски Университет „Св. 

Климент Охридски“. 
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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: 17 275.21 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 42 724.79 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н29/4 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-264, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 42 724.79 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06- Н29/4 от 2018 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 17 275.21 лв., тъй като е над 

15%, а размерът на сумата до 25% е 13800 лв. 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 73 800 лв.  
 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-Н29/4 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-264, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 42 724.79 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор КП-06- Н29/4 от 2018 г. в 

размер на 56 524.79 лв., като от предвидената сума за финансиране на 

втория етап на проекта, 60 000 лв., е приспадната сумата от 3 475.21 лв., 

описана в т. 4, като се  сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от сумата на неизразходваните средства в размер на 17 275.21 лв., до 

25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, в размер на 

13800 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап, а останалата 

част от сумата на неизразходваните средства в размер на 3 475.21 лв. да 

бъде приспадната от сумата, която да бъде преведена за втория етап.  

5. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 800 лв.  

  

 

1.2.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н29/8 от 07.12.2018 г. на тема: 

„Биокатализирана електролиза за получаване на водород“ с ръководител доц. д-

р Йолина Валентинова Хубенова, дн, Институт по Електрохимия и Енергийни 

Системи "Академик Евгени Будевски" – БАН. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % 

Първоначална обща сума на договора:  120 000лв. 

Преведени средства: 60 000лв. 

Неизразходвани средства: 27 637.59 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 32 362.41 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации (общо): 7 

 От тях с импакт фактор: 3  

 От тях с импакт ранг: 4  

Участия 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-Н29/8 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-93, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 32 362.41 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06- Н29/8 от 2018 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 27 637.59 лв., тъй като е над 

15%, а размерът на сумата до 25% е 13800 лв. 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 73 800 лв.  
 

Решение на ИС: 

Връща отчет по договор КП-06-Н29/8 от 2018 г. за корекции съгласно 

Насоките по конкурса от 2018 г. 

 

 

1.2.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР01/5 от 07.12.2018 г. на тема: 

„Автентичност и качество на ароматични продукти от български рози: бърза 

оценка чрез традиционни инструментални методи и „електронно обоняние“ 

(BG ROSEnsing)“ с ръководител доц. д-р Даниела Антонова, Институт по 

органична химия с Център по фитохимия, ИОХЦФ-БАН. 

  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97 % 

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8 738.59 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 261.41 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо):4 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 2 
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Участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-ОПР01/5 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-201/20.01.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 261.41 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-ОПР01/5 от 2018 г. 

в размер на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 738.59 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 738.59 

лв. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-ОПР01/5 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-201/20.01.2021 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 51 261.41 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-ОПР01/5 от 2018 г. 

в размер на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 738.59 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 

738.59 лв. 

 

 

1.2.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втория и 

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/4 от 15.12.2016 г. на тема: 

„Механизми, катализ и реактивоспособност при органични реакции“ с 

ръководител проф. дхн Борис Симеонов Гълъбов, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. (на 2 транша по 60 

000лв.) 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап–  8 302.71 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000   лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 68 302.71 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5 110.34 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 63 192.37 лв.  

Общо признати разходи от финансовия одитор: 114 889.66 лв. 

(I етап – 51 697,29  лв.; II етап – 63 192.37 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3  
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Брой научни публикации (общо): 10  

 От тях с импакт фактор: 8  

Участия в научни форуми: 4  

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН09/4 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/24 от 18.11.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/4 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 63 192.37 лв.;  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 5 110.34 лв. 

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

размер на 5 110.34 лв. Преразходът от 370.83 лв. остава за сметка на партньорската 

организация - ИОХЦФ-БАН. 

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

ДН09/4 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН09/4 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/24 от 

18.11.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН09/4 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 63 192.37  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 5 110.34 лв. 

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

в размер на 5 110.34 лв.  

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН09/4 от 2016 г. и бъде подписан протокол за приключване на договора 

при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

  

1.2.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втория и 

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/1 от 14.12.2016 г. на тема: 

„Нови блоксъполимерни носители на фенетилов естер на кафеена киселина“ с 

ръководител проф. д.н. Петър Димитров Петров, Институт по полимери – 

БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  119 500 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 750 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 4 815.14 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 59 750 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 64 565.14 лв. 
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Неизразходвани средства за Втори етап: 683.03 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 63 882.11 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118 816.97 лв. 

(I етап – 54934.86 лв.; II етап – 63882.11 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации (общо): 5 (допълнително 3 изпратени и 1 подготвена) 

 От тях с импакт фактор: 5   

 От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 8 доклада и 14 постерни съобщения  

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН09/1 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/41 от 20.08.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/1 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 63 882.11  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 683.03 лв. 

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

размер на 683.03 лв. 

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

ДН09/1 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН09/1 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/41 от 

20.08.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН09/1 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 63 882.11 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 683.03 лв. 

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

в размер на 683.03 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН09/1 от 2016 г. и бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 

 

1.2.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втория и 

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/2 от 14.12.2016 г. на тема: 

„Изследване на възможностите за подобряване на физикомеханичните 

свойства на електроовлакнени материали от поли(3-хидроксибутират)“ с 

ръководител доц. д-р Оля Стоилова Стоилова, Институт по полимери – БАН. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % 

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 3 602.69 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 2 235.80 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 57 764.20 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 63 602.69 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 4 162.42 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 59 440.27 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 113 601.78 лв. 

(I етап – 54 161,51 лв.; II етап – 59 440,27 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 (първа година), 0 (втора година) 

Брой млади учени в проекта: 1 (първа година), 1 (втора година) 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

 От тях реферирани без импакт ранг: 3 

Участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН09/2 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/36 от 10.07.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/2 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 59 440.27 лв. 

Непризнати разходи – 0.00 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 162.42 лв. 

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

размер на 4 162.42 лв. 

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

ДН09/2 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

Връща отчет по договор ДН09/2 от 2016 г. за корекции съгласно Насоките по 

конкурса от 2016 г. 

 

 

1.2.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория и 

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/9 от 14.12.2016 г. на тема: 

„Молекулно моделиране и експериментално изследване на лантанидни 

системи и хромофори с оптични свойства (LANTMOD)“ с ръководител доц. д-

р Ивелина Мирчева Георгиева, Институт по органична химия с център по 

фитохимия - БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  110 000 лв. 
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Преведени средства за Първи етап: 55 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 6 280.25 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 55 000 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 61 280.25 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 783.06 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 60 497.19 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 109 216.94 лв. 

(I етап – 48 719.75 лв.; II етап – 60 497.19 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: няма 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): общо по проекта 8 бр. 

от тях с импакт фактор: 7 бр.  

От тях с импакт ранг: 1 бр. 

Участия в научни форуми: 10 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН09/9 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/167 от 18.11.2020 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/9 от 

2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 60 497.19 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 783.06 лв. 

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

размер на 783.06 лв. 

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

ДН09/9 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН09/9 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/167 от 

18.11.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН09/9 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 60 497.19 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 783.06 лв. 

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

в размер на 783.06 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН09/9 от 2016 г. и бъде подписан протокол за приключване на договора 

при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 
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1.2.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втория и 

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/13 от 16.12.2016 г. на 

тема: „Съвместна интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и 

тримерни структури: експериментално и теоретично моделиране“ с 

ръководител проф. д-р Радостина Константинова Стоянова, Институт по обща 

и неорганична химия - БАН.  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 4 843.16 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 64 843.16 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 94.83 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 64 748.33 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 905.17 лв. 

(I етап – 55 156.84 лв.; II етап – 64 748.33 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: общо по проекта осем (8), за етап ІІ - двама 

(2) 

Брой млади учени в проекта: общо по проекта пет (5), за етап ІІ- трима (3) 

Брой научни публикации (общо): общо по проекта дванадесет (12), за етап 

ІІ – девет (9) 

от тях с импакт фактор: общо по проекта единадесет (11), за етап ІІ-осем 

(8) 

От тях с импакт ранг: 1 бр. 

Участия в научни форуми: 41 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН09/13 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/40 от 18.08.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/13 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 64 748.33 лв  

Непризнати разходи – 0,00 лв.; 

Неизразходвани средства – 94.83 лв. 

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

размер на 94.83 лв. 

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

ДН09/13 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН09/13 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/40 от 

18.08.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН09/13 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  
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Признати разходи II етап – 64 748.33 лв  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 94.83 лв. 

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

в размер на 94.83 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН09/13 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

1.2.16. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за един, 

окончателен етап от изпълнението на договор ДО 02/4 от 12. 06. 2018 г. по 

Конкурс Ера Нет Рус Плюс на тема: „Ново поколение мастилено-струйни 

мастила с летливи повърхностно-активни вещества“ с ръководител проф. д-р 

Теодор Димитров Гърков, Софийски университет „Св. Климент Охридски.  

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 75% 

Първоначална обща сума на договора:  97 791.50 лв. 

Преведени средства: 97 791.51 лв.  

Неизразходвани средства: 3 321.87 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 94 469.64 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): няма приети или излезли от печат 

 От тях с импакт фактор: няма 

 От тях с импакт ранг: няма 

Участия в научни форуми: 4 бр. 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор ДО 02/4 от 12. 06. 2018 г. на 

основание липса на публикационна дейност. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/26 от 26.11.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДО 02/4 от 12. 

06. 2018 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 94 469.64лв.;  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства –  3 321.87 лв. 

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

размер на 3 321.87 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за приключване на договор ДО 02/4 от 12. 

06. 2018 г. по Конкурс Ера Нет Рус Плюс, като бъде подписан протокол за 

приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от ПНЕК, ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор ДО 02/4 от 12. 06. 2018 г. на 

основание липса на публикационна дейност. 
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2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/26 от 

26.11.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДО 02/4 от 12. 06. 2018 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 94 469.64 лв.;  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства –  3 321.87 лв. 

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

в размер на 3 321.87 лв. 

4. Приема да бъде приключен проект по договор ДО 02/4 от 12. 06. 2018 г. по 

Конкурс Ера Нет Рус Плюс, като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

 

1.2.17. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втория и 

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/6 от 15.12.2016 г. на тема: 

„Дизайн на иновативни метални и хибридни цинкови покрития за подобряване 

на защитата от корозия на стомана“ с ръководител проф. дхн Цецка Борисова 

Радева, Институт по физикохимия, БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 7 003.02 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 67 003.02 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 6 519.42 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 60 483.60 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 113 480.58 лв. 

(I етап – 52 996.98 лв.; II етап – 60 483.60 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 докторанта 

Брой млади учени в проекта: 5 (2 ПД + 2 Д + 1 МУ) 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 5 

 От тях с импакт ранг: няма 

Участия в научни форуми:  5 броя, от които 4 участия в чужбина. 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН09/6 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 26/28 от 17.08.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/6 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 60 483.60 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 6 519.42 лв. 

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

размер на 6 519.42 лв. 
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор 

ДН09/6 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН09/6 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 26/28 от 

17.08.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН09/6 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 60 483.60 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 6 519.42 лв. 

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

в размер на 6 519.42 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН09/6 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-904 от 24.03.2021 от проф. Мариела Оджакова – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по 

Биологически науки към Фонд „Научни изследвания“ относно 

предложения по доклади на ръководители на договори.  

 

1.3.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втория 

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Б02-16 от 2014 г. 

Тема: „Динамика, механизми и последователност на свързване на белтъците, 

отговорни за поправката на ДНК в живи клетки" 

Ръководител: доц. Стойно Стефанов Стойнов 

Базова организация: Институт по молекулярна биология „Румен Цанев“, БАН 

Етап на изпълнението: Втори; Окончателен 

Оценка за изпълнението: Отлична 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 123 750 лв. 

Неизразходвани средства от първи етап: 5 685.91 лв. 

Преведени средства за втори етап: 81 000 лв. 

Обща получена сума по проекта: 204 750 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 86 685.91 лв. 

Неизразходвани средства за втори етап: 0 лв 

Според Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на АДФИ и заключенията към 

него: 

Общата сума подлежаща на възстановяване от бенефициента е 8 380.95 лв., от 

които: 

- Недопустим, начислен разход за амортизация на ДМА в общ размер на 8 321.67 

лв. 
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- Превишение на разходите по перо „материали, химикали и консумативи“ в 

размер на 35.84 лева. 

- Превишение на разходите по перо „други разходи“ в размер на 23.44 лева. 

От базовата организация се дължи неустойка за забава за представяне на 

научните и финансовите отчети за първи и втори етап в общ размер на 92.83 

лева (въз основа на Заключение към доклада на АДФИ). 

Обща сума, която бенефициентът трябва да преведе на ФНИ е 8 473.78 лв. 

Брой докторанти в проекта:  7 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 5 (общ ИФ 70.024) 

 От тях с импакт фактор: 5 

 От тях с импакт ранг: 0 

Изказана е благодарност към ФНИ. 

Решение на ПНЕК:  
На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Отличен“ на 

научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02-16 от 2014 г.(съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

Решение на ИС: 

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

„Отличен“ на научната част по договор ДФНИ Б02/16 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. На основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на АДФИ и 

Заключението към него приема финансовата част на договор ДФНИ 

Б02/16 от 2014 г., както следва:  

Признати разходи общо – 196 369.05 лв. 

Непризнати разходи – 8 380.95 лв.;   

Неизразходвани средства – 0.00 лв. 

Неустойка за забавяне предаването на отчета – 92.83 лв. 

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

е в размер на 8 473.78 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДФНИ Б02/16 от 2014 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор  ДФНИ Т02-14 от 2014 г. 

Тема: “Структурна биология и специфика на ДНК Г-квадруплекси лиганди 

взаимодействия” 

Ръководител: проф.Борис Шивачев 

Базова организация: Институт по минералогия и кристалография -БАН 

Етап на изпълнението: Втори; Окончателен 

Оценка за изпълнението: Отлична 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства (общо за двата етапа): 223 194.33 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 2 

               Изказана е благодарност към ФНИ. 

Решение на ПНЕК:  
На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Отличен“ на 

научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Т02/14 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и публикационната 

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

ДФНИ Т02/14 от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор  ДФНИ Б02-13 от 2014 г. 

Тема: “Клетъчен покой: Роля на клетъчната компартментализация на извънклетъчно-

сигнално регулираните кинази (ERK)” 

Ръководител: чл. кор. проф. Румен Панков, дбн  

Базова организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Етап на изпълнението: Втори; Окончателен 

Оценка за изпълнението: Много добра 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 215 250 лв. 

Преведени средства за първи етап: 118 387.50 лв. 

Неизразходвани средства от първи етап: 7 918.49 лв. 

Преведени средства за втори етап: 96 862.50 лв. 

Обща получена сума по проекта: 215 250 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 104 780.99 лв. 

Неизразходвани средства за втори етап: 2 537.95 лв 

Според Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на АДФИ и заключенията към 

него: 

Общата сума, подлежаща на възстановяване от бенефициентите е 14 831.38 лв., 

от които: 

- сумата за възстановяване на неамортизираната част на доставените ДМА, 

отчетени по перо „Апаратура и специализирано оборудване“ от 6 555.60 лева; 

- неоснователно отчетени като разходи по проекта и недопустими разходи, 

констатирани по време на инспекцията в общ размер на 5 737.83 лв., от които: 2 

836.36 лв. /възнаграждения на членове от научния колектив/ и 2 901.47 лв. 

/административни разходи/; 

- неизразходвани средства съгласно окончателния финансов отчет - 2 537.95 
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лева. 

Обща сума, която бенефициентът трябва да преведе на ФНИ е 14 831.38 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК:  
На основание дадените оценки от рецензентит, ПНЕК приема оценка „Много добра“ 

на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/13 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДФНИ Б02/13 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. На основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на АДФИ и 

Заключението към него приема финансовата част на договор ДФНИ 

Б02/13 от 2014 г., както следва:  

Признати разходи общо – 200 418.62 лв. 

Непризнати разходи – 12 293.43 лв.;   

Неизразходвани средства – 2 537.95 лв. 

Неустойка за забавяне предаването на отчета – 0.00 лв. 

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

е в размер на 14 831.38 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДФНИ Б02/13 от 2014 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор  ДФНИ Б02-5 от 2014 г. 

Тема: “Модулиране на метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с 

нови алкилфосфохолинови препарати и статини в In vitro 2D и 3D системи и в In vivo 

модел в хамстер” 

Ръководител: Доц. Д-р Румяна Димитрова Цонева 

Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство- БАН 

Етап на изпълнението: Втори; Окончателен 

Оценка за изпълнението: Отлична 

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора:  187 500,00 лв. 

Преведени средства (общо): 187 500,00 лв. 

Преведени средства за втори етап: 84 375,00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 10 

 От тях с импакт фактор: 3 
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 От тях с импакт ранг: 3 

 

Решение на ПНЕК:  
На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Отличен“ на 

научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/5 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

Решение на ИС: 

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

„Отличен“ на научната част по договор ДФНИ Б02/5 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор  ДФНИ Б02/30 от 2014 г. 

Тема: “Експериментални моделни системи за проучвания в областта на 

злокачествените новообразования и костното моделиране” 

Ръководител: Доц., дб Александрова, Радостина Ивайлова 

Базова организация: ИЕМПАМ – БАН 

Етап на изпълнението: Втори; Окончателен 

Оценка за изпълнението: Отлична 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 225 000.00 лв. 

Преведени средства: 101 249.70лв (за етап 2)  

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 17 

От тях с импакт фактор: 11 

От тях с имакт ранг: 0 

Изказана е благодарност към ФНИ. 

Решение на ПНЕК:  
На основание дадените оценки от рецензентит, ПНЕК приема оценка „Отличен“ на 

научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/30 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

Решение на ИС: 

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

„Отличен“ на научната част по договор ДФНИ Б02/30 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 
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1.3.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор ДФНИ Б02/20 от 2014 г. 

Тема: “ Въвеждане в България на нанотехнологична мембрана (получена в колайдер 

от ускорени протони) за сепариране на полипептиди от човешката плазма при 

заболявания у човека ” 

Ръководител: доц. д-р Александър Свободанов Александров 

Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инжнерство-БАН 

Етап на изпълнението: Втори; Окончателен 

Оценка за изпълнението: Добър 

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 187 125.00лв 

Преведени средства: 84 206.25 лв 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с имакт ранг: 0 

Брой доклади: 10 

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

научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/20 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и публикационната 

активност, ИС приема оценка „Задоволителен“ на научната част по 

договор ДФНИ Б02/20 от 2014 г., поради слаба публикационна дейност. 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

1.3.7. Доклад с вх. №ФНИ-80 от 13/01/2021г. във връзка с Доклад с вх. № ФНИ-

43 от 11.01.2021г. от Доц. Дилнора Гулямова, ръководител на договор 

КП-06-Н-31/19 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",  
Базова организация: Институт по микробиология "Стефан Ангелов" 

БАН. 

Относно:  Удължаване срока на на 1 етап на проекта с 12 /дванадесет/ месеца.  

Обосновка: Моля, срокът за изпълнение на договор КП-06-Н31/19, сключен на 

13.12.2019 г., с крайна дата за 1 етап 13.06.2021 г., да бъде удължен с дванадесет 

месеца. Нова крайна дата за 1 етап е 13.06.2022 г. Това е необходимо по следните 

причини: 

Отказ на партньорската организация НЦЗПБ от участие в проекта. 
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Финансовите средства, предназначени за НЦЗПБ. бяха замразени, а те бяха 

необходими за събиране на микробиологични проби от болници. Освен това 

процедурата за включване на нови членове на колектива отне повече от половин 

година. 

Забавено получаване на ключови за изпълнението на проекта консумативи 

поради продължила над една година процедура по ЗОП. 

Експерименталната работа по проекта беше затруднена поради рестрикцните, 

свързани с пандемията от COV1D-19. 

Прилагам следните документи: 

 Одобрение от ръководителя на Базовата организация 

 Писмо за отказване от участие в проекта на партньорската организация 

HЦЗПБ. 

 Извлечение от решение на Изпълнителния съвет на ФИИ - протокол 

№39/06.11.2020 

 Писмо покана за заявки на химикали и консумативи изпратена от Института 

по Микробиология “Стефан Ангелов”-БАН към изпълнители на договори, 

датирана от 05.01.2021. 

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 удължаването на срока по Договор 

КП-06-Н-31/19 от 13.12.2019г. с 12 /дванадесет/ месеца до 13.06.2022г. без право 

на повече удължения за етапа. ПНЕК предлага на ИС да одобри исканото 

удължение като се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор КП-06-Н31/19 от 2019 г. с 12 

/дванадесет/ месеца до 13.06.2022 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

1.3.8. Доклад с вх. № 0904/2 от 06/01/2021г. от от гл. ас. д-р Ивайло Тодоров, 

ръководител на договор ДН11/13 от 18.12.2017 г., на тема: 

„Биоразнообразие на семействата Eulophidae и Pteromalidae 

(Hymenoptera: Chalcidoidea) в планински местообитания. Баркодинг и 

разграничаване на морфологично близки видове",  Базова организация: 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН. 

Относно:  Удължаване срока на на 2 етап на проекта с 12 /дванадесет/ месеца.  

Обосновка: Във връзка с успешното завършване на проекта и изпълнението на 

предвидените задачи, моля да одобрите продължаване на срока на Втори етап от 

проекта с допълнителни 10 месеца, освен удължението от 2 месеца 

(https://wvv\v.fni.bg/?q=nodc/1083), считано от 19.08.2021 г. до 19.06.2022 г., без 

допълнително финансиране. Основанията за това удължаване са следните: 

- развитието на пандемията от Ковид-19 и обявените извънредно положение и 

извънредна ситуация в нашата страна в голяма степен нарушиха работата по проекта. 

Предвидените командировки за събиране на необходимия колекционен материал от 

насекоми в периода април-юни 2020 г. не бяха осъществени, което налага да бъде 

използван следващия активен сезон (2021 г.). Събраните материали през пролетта и 

лятото на 2021 година биха изисквали значително време за обработка, която може да 

започне не по-рано от есента на съответната година и да продължи до началото на 
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2022 година. 

- невъзможността за извършване на изследвания в лаборатория, както и 

продължаващите и в момента мерки за социално дистанциране, затрудняват до 

голяма степен предвидената обработка на събраните материали. Това значително 

забавя и подготовката на статии по темата на проекта. 

- не беше възможно достатъчно ефективно събиране на материали за молекулярни 

изследвания за някои от родовете паразитни насекоми, най-вече поради тяхната 

ниска плътност в местообитанията. Това налага използването на поне още един 

активен сезон за осъществяване на допълнителни сборове. 

през месец юли 2020 г., по време на теренната ми работа по проекта, бях заразен с 

борелиоза (Лаймска болест) вследствие на ухапване от кърлеж. Заболяването протече 

тежко, а остатъчната симптоматика след лечението продължи до средата на месец 

септември. В резултат на това работата ми по проекта през част от активния сезон 

беше затруднена и дори прекъсвана. 

- поради ограничителните мерки и забраната за приемане на гостуващи учени от 

чужбина в Природонаучния музей в гр. Будапеща, Унгария, предвиденото за есента 

на 2020 г. посещение там не беше осъществено. С въвеждането на масова ваксинация 

се надяваме, че това посещение ще може да се реализира през есента на 2021 г. 

За извършване на допълнителните командировки през 2021 г. ще бъдат използвани 

спестените средства от перо Командировъчни.   

Прилагам следните документи: 

 Вх.№ на доклада към ИБЕИ БАН.  

 Резолюция от пълномощник на ръководителя на БО. 

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 удължаването на срока по Договор  

ДН11/13 от 18.12.2017 г. с 12 /дванадесет/ месеца до 19.06.2022 г. в което 

удължение са включени двата месеца отпуснати от ФНИ с Протокол №12 от 

16.03.2020г., относно епидемията с COVID-19, без право на повече удължения за 

етапа. ПНЕК предлага на ИС да одобри исканото удължение като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока за изпълнение на втория етап на договор ДН11/13 

от 2017 г. с 12 /дванадесет/ месеца до 19.06.2022 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

1.3.9. Доклад с вх. № 100101/34 от 24/02/2021г. от от чл. кор. проф. Румен 

Георгиев Панков, ръководител на договор ДН 11/7 от 18.12.2017 г., на тема: 

"Изследване на инхибиращото действие на високи концентрации глюкоза 

върху TGFβ сигнализацията и установяване на начини за 

противодействие", Базова организация: Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап на проекта с 8 /осем/ месеца. 

Обосновка: Поради възникналата пандемична обстановка още в началото на втория 

период от изпълнението на проекта и наложените ограничения, засягащи достъпа до 

лабораториите, изпълнението на доставките па консумативи и опитни животни се 

наложи отлагане изпълнението па основни експерименти, заложени в работната 
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програма за втория период на проекта. Във връзка е това, моля срокът на проекта за 

втория период да бъде удължен с 6 (шест) месеца. Исканото първо удължаване не 

засяга финансовите параметри по проекта, но ще създаде възможност за успешно 

изпълнение на всички предвидени в програмата задачи. 

Моля да бъде приложен чл. 24 от подписания договор и имайки предвид началото на 

втория етап на проекта - 19.12.2019 год. срокът за приключване на втория етап на 

проекта да бъде удължен от 19.06.2021 год. до 19.02.2022 година (при изчисляване на 

датата на приключване са пресметнати и двата служебно отпуснати от ФНИ месеца 

на удължаване на всички проекти)..  

Прилагам следните документи: 

 Подпис и печат от ръководителя на Базова организация – проф. дфн 

А.Герджиков  

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 удължаването на срока по Договор  

ДН 11/7 от 14.12.2017 г. с 8 /осем/ месеца до 19.02.2022 г. в което удължение са 

включени двата месеца отпуснати от ФНИ с Протокол №12 от 16.03.2020г., 

относно епидемията с COVID-19. ПНЕК предлага на ИС да одобри исканото 

удължение като се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока за изпълнение на втория етап на договор ДН11/7 от 

2017г. с 6м. + 2м. общо 8 /осем/ месеца до 19.02.2022 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

1.3.10. Доклад с вх. № ФНИ-358  от 05/02/2021г. от Доц. д-р Цветанка 

Райчева, ръководител на договор КП-06-Н31/5 от 10.12.2019 г., на тема: 

„Биологично разнообразие и таксономична структура на сем 

Iridaceae Juss. в българската флора", Базова организация: Аграрен 

университет – Пловдив. 

Относно:  Удължаване срока на 1 етап на проекта с 6 /шест/ месеца.  

Обосновка: За първи етап от изпълнението на работната програма по проект КП-

06- Н31/5, екипа ни би искал да получи удължаване на срока на договора от 6 месеца 

+ 2 месеца заради COVID-19 пандемията. Предвид усложнената епидемиологична 

обстановка в страната, беше невъзможно провеждане на терена работа за събиране на 

материали през пролетния период на март-май 2020, когато е пикът на цъфтеж на 

целевите видове (Crocus, Iris, Romulea). Липсата на материали прави невъзможно 

изпълнението на предвидените в работните пакети задачи, свързани с молекулярни и 

изоезимни анализи, и другите камерални и лабораторни изследвания. Друг мотив за 

молбата за удължаване срока на изпълнение на първи етап е невъзможността за 

провеждане на планираните международни командировки в Сърбия и Северна 

Македония, които на този етап не е ясно кога биха могли да се реализират. Освен 

това, отлагането на конференциите от 2020 г. и тяхното планиране за провеждане 

през втората половина на 2021 г., ще забави популяризиране на научните резултати 

от работата по проекта. По сега действащия договор за проект КП-06-Н31/5, първи 

етап изтича на 10.06.2021 г., бихме искали този срок да бъде удължен до 10.02.2022 г. 

 Молбата е с копие до ръководителя на базова организация и резолюция от 

директора. 
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 С копие до партньорската 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 удължаването на срока по Договор  

КП-06-Н31/5 от 10.12.2019г. с 8 /осем/ месеца до 10.02.2022г. в което удължение 

са включени двата месеца отпуснати от ФНИ с Протокол №12 от 16.03.2020г., 

относно епидемията с COVID-19. ПНЕК предлага на ИС да одобри исканото 

удължение като се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

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

Н31/5 от 2019 г. с 6м. + 2м. общо 8 /осем/ месеца до 10.02.2022 г., като бъде 

сключено допълнително споразумение. 

 

 

1.3.11. Доклад с вх. № ФНИ-57  от 12/01/2021г. от доц. Светла Тодинова, 

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

биофизични маркери за диагностика на нарушения в 

коагулационната система при бременност с висок риск",  Базова 

организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, 

БАН. 

Относно:  Промяна на научен колектив. 

Обосновка: С настоящия доклад бих искала да Ви информирам за необходимостта 

от разширяване на научния колектив на проект № КП-06-Н21/4 от 18.12.2018г., на 

тема “Нови биофизични маркери за диагностика на нарушения в коагулационната 

система при бременност с висок риск" с включването на нов член - ас. Мария 

Пламенова Ганова. Необходимостта от тази промяна е свързана с обстановката, 

свързана с Ковид-19 и нарушаване на графика на плануваните експериментални 

дейности. Това ще наложи по-интензивна работа по РП 3 „Термодинамични 

характеристики на кръвна плазма от жени със спонтанни аборти и преекламсия“ и РП 

4 „Морфологични и термодинамични характеристики на еритроцити в хода на 

тяхното стареене при подбраните групи пациентки и контроли“, заложени в 

Работната програма за втори етап. Считам, че включването на ас. М. Ганова в екипа 

ще допринесе за своевременното и по-детайлно изпълнение на т. 3.1.; 3.2; 4.1 и 4.2. от 

РП3 и РП4. Ас. Мария Ганова изяви интерес по темата на проекта и през изминалата 

година придоби опит за работа в биологична лаборатория, както в обработка на 

данни от биологични проучвания. 

Прилагам следните документи: 

- Декларация на новия член ас. Ганова за включване във втори етап на Проекта; 

- Автобиография на ас. Мария Пламенова Ганова; 

- Съгласие на научния колектив - с подписи на всички членове; 

- Нов списък на научния колектив. 

-  Съгласувано с 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 
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ФНИ и Насоките за конкурса и приема включването на  Ас. Мария Ганова в 

състава на научния колектив по договор КП-06-Н21/4 от 18.12.2018 г.  

ПНЕК предлага ИС да приеме промяната в научния колектив. 
 

Решение на ИС: 

Приема включването на асистент Мария Пламенова Ганова в колектива на  

договор КП-06-Н21/4 от 18.12.2018 г. 

 

1.3.12. Доклад с вх. № ФНИ-748  от 16/03/2021г. от доц. д-р Стоянка 

Стоицова, ръководител на договор КП-06-Н41/8 от 30.11.2020г., на 

тема: „Нови полимерни и природни агенти за контрол на 

бактериалната вирулентност ", Базова организация: Институт по 

микробиология "Стефан Ангелов" БАН. 

Относно:  Смяна на ръководител на научен колектив. 

Обосновка: Обръщам се към Вас, за да съобщя за променени обстоятелства, 

които са препятствие да бъда ръководител на проект с вх. №КП-06-ПН-41/10 - а 

именно, излизане в пенсия. При подаване на конкурсния проект, като 

хабилитиран служител в трудово правоотношение с Института по 

микробиология "Стефан Ангелов" възнамерявах да се обърна към НС на 

Института с молба за удължаване на срока на трудовия ми договор I в 

съответствие с чл. 20(23) от Правилника за вътрешния ред на ИМикБ, БАН и с 

добрите практики в Института. 

Променени лични обстоятелства, на фона на пандемичните промени, 

ограничаващи за неопределен интервал в бъдеще мобилността на хората, 

наложиха впоследствие да взема решение за излизане в пенсия. В качеството си 

на пенсионер ще продължа да бъда член на научния колектив и да изпълнявам 

всички задачи, с които съм ангажирана по проекта. Реалното управление от моя 

страна, обаче, включващо административни решения и процедури, е в 

противоречие с изискването за това, че ръководителят трябва да е в трудови 

правоотношения с Базовата организация. 

Правя предложение за нов ръководител на Договора, което съм 

съгласувала с всички членове на работния колектив и имам одобрение от 

ръководителите на Базовата и Партньорската организации. Предлагам като 

ръководител на Договора да бъде одобрена гл. ас. д-р Цветелина Сашкова 

Паунова-Кръстева. Д-р Паунова-Кръстева е енергичен млад учен, притежаващ 

към настоящия момент, нужните наукометрични показатели за хабилитиране 

както пo ЗРАС, така и във връзка с Допълнителните изисквания в Института4 по 

микробиология. През 15-годишния й до момента трудов стаж в Института по 

микробиология е натрупала опит в изследователска работа, изцяло финансирана 

на проектни начала. Ръководила е 2 проекта с чуждестранно финансиране. По 

Програма "Млади учени", на БАН е ръководител на един и консултант  на един 

проект; Бенефициент и ръководител е на пост-докторантски проект по 

Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти". Включена е като 

участник в Национална научна програма БиоАктивМед. Участвала е също в 2 

международни проекта и 7 проекта, финансирани от ФНИ. Във всички тези 

проекти е поемала отговорности и е натрупала опит освен като изследовател, 

също и като участник във всички процедури, свързани с управлението на 

средствата от екипа на звено "Клетъчна микробиология", Институт по 

микробиология. Има също административен опит като отговорник по 

радиационна защита в Института по микробиологя. Провела е специализации, 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 49/26.03.2021 г. 

39 

финансирани по програми COST, Erasmus+ и от Институт Пастьор. Носител е на 

награди на СУБ и Институт по микробиология. Ръководител е на дипломанти и 

студенти в програма "Студентски практики". Води упражнения към катедри 

"Обща и промишлена микробиология" и "Цитология, хистология и ембриология" 

в Биологически факултет на СУ. 

Качествата на енергичен, организиран и отговорен учен, проявени от д-р 

Паунова- Кръстева в хода на съвместната ни работа до момента, са основание 

убедено да предложа тя да поеме ръководството на проекта.  

Прилагам: 

 Копие от заповед за прекратяване на трудовия договор на доц. д-р 

Стоянка Стоицова. 

 Писмено съгласие от доц. д-р Стоянка Стоицова с отказ да е ръководител. 

 Писмено съгласие от гл. ас. д-р Цветелина Сашкова Паунова-Кръстева-

нов ръководител. 

 Научна биография на новия ръководител 

 Съгласие на колектива с подписи на всички членове за промяната.  

 Нов актуализиран списък на научния колектив. 

 Промяната е утвърдена от ръководителя на базовата организация - проф. 

дбн П. Петрова, Директор на Институт по микробиология, БАН . 

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 доц. д-р Стоянка 

Стоицова от научния  колектив по договор КП-06-Н41/8 от 30.11.2020г. и 

включването на гл. ас. д-р Цветелина Сашкова Паунова-Кръстева – като нов 

ръководител. 

ПНЕК предлага ИС да приеме промените в научния колектив. 

 

Решение на ИС:  

Приема ръководството на договор КП-06- Н41/8 от 30.11.2020 г. да бъде 

прехвърлено към гл. ас. д-р Цветелина Сашкова Паунова-Кръстева, като 

бъде сключено допълнително споразумение. 

 

 

1.3.13. Доклад с вх. № ФНИ-351 от 05/02/2021г. от проф. Стефан Димитров, 

ръководител на договор КП-06-Н21/3 от 18.12.2018г., на тема: 

„Хистоновият вариант H2A.Z, ключов епигенетичен фактор - роля в 

митозата", Базова организация: Институт по молекулярна биология  - 

БАН. 

Относно:  Смяна на ръководител на научен колектив. 

Обосновка: Долуподписаният проф. Стефан Димитров в качеството си на 

ръководител на проект в КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОСНОВНИ 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ - 2018, съобразно условията за промяна на 

ръководството на договори с ФНИ, описани в Чл. 74. От ПРАВИЛНИК на Фонд 

„Научни изследвания" и Чл. 2. (3 и 4) от Договор № КП-06-Н21/3 от 18.12.2018 г. 

си позволявам да направя предложение за промяна на ръководителя на договор 

№ КП-06-Н21/3 от 18.12.2018 г. 

Мотиви: През 2021 г. ми предстои дълго пребиваване в чужбина, поради което 

бих искал да се откажа от ръководството на проект „Хистоновият вариант 
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H2A.Z, ключов епигенетичен фактор - роля в митозата", финансиран от ФНИ. 

Смятам, че ръководителя на договор следва 

да пребивава в страната, за да може максимално пълноценно да извършва 

дейността си - научно, оперативно и финансово ръководство. Ще остана в 

научния колектив на проекта и ще се включвам максимално в работата, но 

дистанционно. 

Бих желал да предложа проф. Ива Угринова за ръководител на проекта. Тя 

участва активно в работата по проекта и има необходимата теоретична и 

експериментална подготовка да ръководи компетентно изпълнението на 

научните задачи, с което ще осигури успешен завършек на дейностите по 

проекта. Проф. Угринова изрази своето съгласие.Прилагам:  

 Писмено съгласие от проф. Ива Угринова да е нов ръководител на КП-06-

Н21/3. 
 Научна биография на новия ръководител 

 Съгласие на колектива с подписи на всички членове за промяната.  

 Нов актуализиран списък на научния колектив. 

 Промяната е утвърдена от ръководителя на базовата организация - 

Институт по молекулярна биология  - БАН. 

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 проф. Стефан Димитров да остане част от 

екипа по договор КП-06-Н21/3 от 18.12.2018г. като проф. Ива Угринова  заеме 

мястото на нов ръководител. 

ПНЕК предлага ИС да приеме промените в научния колектив. 
 

Решение на ИС:  

Приема ръководството на договор КП-06- Н21/3 от 18.12.2018 г. да бъде 

прехвърлено към проф. Ива Угринова, като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

1.3.14. Доклад с вх. № 0903/4 от 21/01/2021г. от Проф. Чавдар Василев, 

ръководител на договор ДФНИ Б02/29 от 2014г., на тема: „Физиологична роля 

и терапевтичен потенциал на антитела с индуцирана полиспецифичност“ 

Базова организация: Институт по микробиология, БАН. 

Относно:  Предоставени документи, поискани на заседание на ПНЕК в 

протокол № 15 от 18.12.2020г. 

Обосновка:   

 Приложен финансов план, който не е от одобреното Допълнително 

споразумение. 

 Приложен обобщен финансов отчет за 1 етап по договор  ДФНИ Б02/29. 

 Приложен опис на разходните документи от етап 1 по договор  ДФНИ 

Б02/29. 

 Приложена справка за ДМА 

 Приложен финансов план за етап 2, който не е от одобреното 

Допълнително споразумение. 

 Приложен актуализиран финансов план за етап 2, от който не става ясно 

от кое перо в кое се правят промените, както и тяхното левово и 

процентно изражение. 
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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, установи, че изпратените документи отново не отговарят на 

исканите от заседание на ПНЕК, /протокол № 15 от 18.12.2020г./ За да бъде 

разгледан доклада за преразпределение на средства с вх.№0903/4 от 21.1.2021г., 

трябва да бъде описано ясно, исканото преразпределение по пера, да бъде 

приложена финансова обосновка към актуализирания финансов план. Също така 

актуализирания финансов план, да бъде изготвен в табличен вид по модела на 

таблицата от анекса, без промяна на заложените там пера и да е показано 

процентното разпределение спрямо партньорската организация . 

В писмото с вх.№0903/4 от 21.1.2021г не става ясно от кое перо в кое се правят 

промените. Те трябва да бъдат описани ясно като конкретни сума и %.  

За информация – от от януари, до датата на заседанието, секретарят на 

комисията е изпратил две писма по електронна поща, с гореизложените искания, 

с копия до партньорите и до ръководителя на базовата организация, на които не 

е получен отговор, за да може да се разгледа искането в настоящото заседание.  

Ръководитяля трябва да има предвид, че мандатът на настоящата ПНЕК изтича 

през м. април 2021 г. 

Докато не бъдат предоставени исканите документи, ПНЕК не може да вземе 

становище относно преразпределение на средствата. 

ПНЕК предоставя информацията на ИС, за сведение. 
 

Решение на ИС:  

ИС потвърждава решението на ПНЕК, за предоставяне на исканите 

документи по надлежния ред и според Правилника на ФНИ. 

 

 

1.3.15. Доклад с вх. № 0903/30 от 16/03/2021г. от Проф. Чавдар Василев, 

ръководител на договор ДФНИ Б02/29 от 2014г., на тема: 

„Физиологична роля и терапевтичен потенциал на антитела с 

индуцирана полиспецифичност“ Базова организация: Институт по 

микробиология, БАН. 
Относно:  Отговор по електронна поща до секретаря на ПНЕК относно 

документи, изискани във връзка с решение за преразпределяне на 

финансови средства. 

 

Обосновка:  
Предлагам Изпълнителния съвет на Фонда да обсъди следното:  

1. Да разреши по времето на удължаване на проекта ни Б02-29 доц. Анастас 

Пашов и проф. Чавдар Василев да получават месечни възнаграждения и за 

сметка на напусналите колеги. Предлагам двамата да получават месечно до 

края на работата им по 625 лева месечно. 

Аргументи: 

Проектът ни е сложен и трудоемък, а преди година се появиха и много 

допълнителни трудности. Участниците в проекта намаляха от четирима на 

двама. 

След предаване на научния отчет за първата година на проекта на 9 януари 2017 

г., изминаха 34 месеца преди да получа решението за одобрено финансиране за 

втората му част. През този период младите участници в проекта - гл. асистент д-
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р Иглика Джумерска-Алексиева и д-р Мая. Ю. Хаджиева напуснаха колектива и 

Института. Не успяхме да намерим заместници. През 2019 г. Институтът по 

микробиология обяви конкурси за шест докторанти. На конкурсите не се яви 

пито един кандидат! 

Останалите активно работещи по проекта участници сме двама - доц. Анастас 

Пашов и аз - проф. Чавдар Василев. От миналото лято досега не сме получавали 

предвиденото възнаграждение поради неясността на размера му. Предлагам 

предвидената за заплати за двамата вече напуснали колеги от Института по 

микробиология сума да бъде разделена по равно между нас двамата. Ако 

предложението бъде одобрено, всеки от нас ще получава по 625 лв. месечно до 

края на работата на проекта /19 май 2021 г./. 

2. Предлагам също да бъде направена промяна в бюджета на Института но 

органична химия с Център по фнтохнмня с партньор - проф. Павлина Долашка 

по общия ни договор Б 02 29 „Антитела с индуцирана полиспецифичност - 

роля в имунната хомеостаза и лечебен потенциал“. Сумата от 500 (петстотин 

лв.) от група "Разходи за командировки в т.ч. и в чужбина" да се прехвърли в 

група "Материали, консумативи и др., пряко свързани с изпълнението на 

проекта". Промяната се налага за закупуване на материали за довършване на 

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 документи изпратени по електронна поща до 

секретар, нямат основание за разглеждане. ПНЕК изисква исканията от 

настоящото електронно писмо, да бъдат заведени в деловодството на ФНИ по 

реда на чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, като бъдат приложени необходимите 

финансови документи изискани още при предходно искане за промяна на 

финансов план.  

ПНЕК предоставя информацията на ИС, за сведение. 

ПНЕК цитира правилата за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от 

ПФНИ в извлечението – касаещи настоящото искане ! 
 

Решение на ИС:  

ИС потвърждава решението на ПНЕК, за предоставяне на исканите 

документи по надлежния ред и според Правилника на ФНИ.  

 

 

1.3.16. Доклад с вх. № ФНИ-716 от 12/03/2021г. от Ас. Д-р Петя Драганова, 

ръководител на договор КП-06-М21/1 от 12.12.2018г., на тема: 

„Екстремофилна алгофлора в термоминерални извори в Югозападна 

България: промени в състава, опазване и оценка на нови, застрашени 

и инвазивни видове“ Базова организация: СУ „Св. Климент Охридски“. 

Относно:  Собствеността върху термокамера, закупена по проект КП-06-

М21/1 финансиран от ФНИ. 

Обосновка: по повод приключването ми на договор за асистент  и в тази връзка 

искам да попитам за следното: 

1. Тъй като от Деканата на Биологическия факултет не можаха да ми дадат 

отговор за инвентаризацията на термокамера Bosh GTC 400 C по проект КП-

06-М21/1 от 2018г., на който съм ръководител за: чия собственост е 

термокамерата на Софийския университет, като страна по договора; на 
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Биологическия факултет или на Катедрата по ботаника.  

2. На какъв етап трябва да бъде заведен инвентарен номер според изискванията 

на Фонда- веднага след закупуването, след 2-та, 3-та или 5-та година при 

приключването на проекта. 

3. На кой трябва да бъде предадена на Декана, на Ректора или на ръководителя 

на Катедрата? 

4. Не съм получила отговор на уведомително писмо до ФНИ-МОН и Ректора на 

СУ вх.№ ФНИ-1227/ 10.07.2020 и вх. № към СУ 93-П-44/10.07.2020г. както и 

становищата на Фонда за извършените проверки. Бях уведомена с писмо, че 

Фонда ще назначи проверка за липсващите ми проби с писма до: Ректор, 

Декан, ръководител катедра и мен, но впоследствие разбрах от Декана, че е 

имала такова, което само аз не съм получила по неясни за него причини.  

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 документи изпратени по електронна поща до 

секретаря, нямат основание за разглеждане.  

Въпреки това, ПНЕК съгласно Насоките на конкурса от 2018 г. информира 

ръководителя на КП-06-М21/1 от 12.12.2018г., че: 

Бенефициентът /Софийския университет/, който е страна по договора за 

финансиране на одобрен проект, получава финансирането и отговаря за 

изпълнението на дейностите в проекта. Придобитите в резултат от 

финансирането по настоящата процедура активи ще се използват само за 

нестопански дейности. Придобитите активи могат да бъдат използвани след 

проекта само за целите на нестопанската дейност на организацията и в 

съответствие с т. 20 от Рамката за държавна помощ  за научни изследвания, 

развитие и иновации. Бенефициентът носи отговорност за съхраняването и 

експлоатацията на оборудването и активите, необходими за изпълнението на 

проекта, с грижата на добър стопанин. Той се задължава да: - създаде 

необходимите условия – организационни, материални, кадрови, сервиз, 

консумативи и други, осигуряващи нормална експлоатация на апаратурата; - 

осигури достъп до специализираната апаратура на организациите - участници в 

проекта; - води регулярно дневник за натоварването и експлоатацията на 

закупеното оборудване; - осигури свободен достъп до активите по проекта на 

външни физически и юридически лица при фиксирани условия за експлоатация с 

нестопанска цел, за което Фондът се уведомява писмено. Дълготрайните 

материални и нематериални активи, придобити от бенефициентите изцяло или 

частично с предоставеното от Фонд „Научни изследвания” финансиране, не 

могат да бъдат прехвърляни в собственост на трети лица по време на 

изпълнението на проекта и в срок до 3 години след неговото завършване . 

Относно уведомително писмо с вх.№ ФНИ-1227/ 10.07.2020г., Комисията по 

биологически науки на свое заседание№12 от 30.07.2020г. е взела решение да 

подготви официално писмо до Ректора на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” проф. дфн Анастас Герджиков с копие до проф.     д-р Стоян Шишков 

- декан на Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент 

Охридски, с копие до ръководителя на катедра Ботаника – доц. д-р Анита 

Тошева, в което се изиска отговор на какво се дължи напрежението и 

невъзможността да се изпълнява този договор и дали ще се създадат 

необходимите условия съгласно чл.7, ал. 5 по договора, проект КП-06-М21/1 от 

14.12.2018г. да продължи дейността си до предаване на крайните отчети или 
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университетът ще върне сумата на ФНИ, по реда на чл.21, ал.1 от договора и 

проекта ще бъде закрит по реда на чл. 19, ал.2 и ал.5. ОТГОВОР на това писмо 

има само от доц. д-р Анита Тошева, до председателя на комисията, получен на 

14.12.2020г.  

Отчет по договора трябва да бъде предаден на 12.03.2020г.  в който срок влизат 1 

месец за подготовка на одитен доклад по проекта както и 2 месеца удължение 

относно епидемията с COVID-19 отпуснати от ФНИ с Протокол №12 от 

16.03.2020г. 

До днес – 18.03.2021г. няма постъпил отчет по договора. 

ПНЕК предоставя информацията на ИС, за сведение. 
 

Решение на ИС:  

Поради обстоятелството, че срокът за предаване на отчета по договора е 

изтекъл и ръководителят на проект КП-06-М21/1 от 14.12.2018 г. не е на 

трудов договор към базовата организация СУ „Св. Климент Охридски“ от 

01.03.2021 г., ИС изисква от Базовата организация да осигури предаването на 

научен и финансов отчет по договора, както и одитен доклад, възможно най-

скоро, тъй като съгласно договора и действащия Правилник на ФНИ при 

забавяне предаването на отчета се дължи неустойка. 

 

 

1.4. Доклад с вх. № ФНИ-848 от19.03.2021 от проф. Николай Манев – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по 

Математически науки и информатика към Фонд „Научни изследвания“ 

относно предложения по доклади на ръководители на договори.  

 

1.4.1. Доклад с вх. № 0901/10/15.02.2021 г. от проф. Пенчо Маринов, ръководител на 

проект по договор № ДН 12/6 от 12.12.2017 г. на тема: „Автоматична 

идентификация на епилепти-формена активност чрез извънклетъчно записване 

и компютърна обработка“, базова организация: Институт по информационни и 

комуникационни технологии - БАН. 

Относно: Промяна във финансовия план на втори етап на проекта 

Обосновка: „Съгласно чл. 7 ал. 2 от сключен договор между ИИКТ при БАН и Фонд 

„Научни изследвания“ с № ДН 12/6 от 12.12.2017 г.: 

„При изпълнението на проекта ръководителят на научния колектив може да прави 

промени във финансовия план чрез прехвърляне между различните групи допустими 

преки разходи, при условие че преразпределението не надвишава 15% от общия 

размер на допустимите преки разходи за съответния етап на проекта и не 

нарушава максималните стойности, определени в Насоките.“ Тъй като 

надхвърляме споменатите 15%, без да превишаваме допустимите 25%, очакваме 

разрешение от ПНЕК и Вашето разрешение. 

Най-учтиво Ви уведомявам, че от перо „2 Разходи за командировки“ ще бъдат 

прехвърлени средства /обща сума/ в размер на 17 100 лв. (9100 за ИИКТ, 8000 за 

ИНБ) разпределена между следните две пера както следва: 6200 лв. /3000+3200/ в 

перо „4 Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ и 

средства в размер на 10 900 лв. /6100+4800/ в перо „5 Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“. Не са нарушени общия размер на 

допустимите преки разходи за съответния етап на проекта, също така не се 

нарушават максималните стойности (по пера, в %) от преките допустими разходи 

определени в Насоките. Сумата е в съответствие с нормативно определения 
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размер от общите допустими преки разходи за изпълнение на проектните 

дейности. Не са променени разпределението между партньорите, както и общата 

сума по Договора. 

Прилагам таблиците със стария и новия «Актуализиран финансов план за Етап 2», 

именовани съответно Приложение 1-а, Приложение 1-б.“ 

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 промяна във финансовия план на втори етап на проект по 

договор № ДН 12/6 от 12.12.2017 г. за общата сума от 17 100 лв. (24,57% от преките 

допустими разходи за етапа), както следва: 

За Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН: 

- 3 000 лв. от перо 2 „Разходи за командировки“ към перо 4 „Разходи за външни 

услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ 

- 6 100 лв. от перо 2 „Разходи за командировки“ към перо 5 „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи“ 

За Институт по невробиология, БАН: 

- 3 200 лв. от перо 2 „Разходи за командировки“ към перо 4 „Разходи за външни 

услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ 

- 4 800 лв. от перо 2 „Разходи за командировки“ към перо 5 „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи“ 

Направените промени да бъдат отразени при отчитането на етапа. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за промяна във финансовия план за 

втори етап на проект по договор №ДН 12/6 от 12.12.2017, като бъде сключено 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането за промяна във финансовия план за втори етап на проект по 

договор №ДН 12/6 от 12.12.2017, като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 02/1 от 13.12.2016 г. на 

тема: „Концептуално и симулационно Моделиране на Екосистеми за Интернет 

на Нещата (КоМЕИН)“ с ръководител проф. д.т.н. Елена Шойкова, базова 

организация: Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии 

(УНИБИТ), във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

94РР/39/21.09.2020 г. на регистриран одитор №0318 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 118 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 9 844.22 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 68 844.22 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  58 916.22 лв. 

Неизразходвани средства: 9 452.66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 475.34 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 9 928.00 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации (общо): 35 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 9 

Брой участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 02/1 от 13.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 

94РР/39/21.09.2020 г. на регистриран одитор №0318, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 916.22 лв., сума на непризнатите 

разходи 475,34 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 9 928.00 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 475.34 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 9 452.66 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/1 от 

13.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 02/1 от 13.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94РР/39/21.09.2020 г. на регистриран одитор №0318, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 58 916.22 лв., сума на 

непризнатите разходи 475.34 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 9 928.00 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 475,34 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 9 452.66 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 02/1 от 

13.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 02/2 от 13.12.2016 г. на 

тема: „Кодове и комбинаторни конфигурации“ с ръководител проф. дмн Илия 

Георгиев Буюклиев, базова организация: Институт по математика и 

информатика, Българска академия на науките, във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. № 94ЙЙ/3/20.01.2021 г. на регистриран одитор 

№0301. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 6229.62 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 66 229.62 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 66 129.65 лв. 

Неизразходвани средства: 72.82 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 27.15 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 99.97 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 7  

Брой научни публикации (общо): 32 

От тях с импакт фактор: 17 

От тях с импакт ранг: 10 

Брой участия в научни форуми: 80 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част на проект по договор № ДН 02/2 от 13.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

94ЙЙ/3/20.01.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 66 129.65 лв., сума на непризнатите 

разходи 27.15 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 99.97 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 27.15 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 72.82 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/2 от 

13.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 02/2 от 13.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94ЙЙ/3/20.01.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 66 129.65 лв., сума на 

непризнатите разходи 27.15 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 99.97 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 27,15 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 72.82 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 02/2 от 

13.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 02/3 от 13.12.2016 г. на 

тема: „Моделиране на волевите сакадични движения на очите при вземане на 

решения“ с ръководител проф. Петя Дойчева Копринкова-Христова, базова 

организация: Институт по Информационни и Комуникационни Технологии - 

БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/31/17.12.2020 

г. на регистриран одитор №0301. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 2 470.61 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 62 470.61 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 50 069.00 лв. 

Неизразходвани средства: 12 339.69 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 61.92 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 12 401.61 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 13 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 8 

Брой участия в научни форуми: 21 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част на проект по договор № ДН 02/3 от 13.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

94ЙЙ/31/17.12.2020 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 50 069.00 лв., сума на непризнатите 

разходи 61.92 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 12 401.61 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 61.92 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 12 339.69 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/3 от 

13.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 02/3 от 13.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94ЙЙ/31/17.12.2020 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 50 069.00 лв., сума на 

непризнатите разходи 61.92 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 12 401.61 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 61,92 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 12 339,69 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 02/3 от 

13.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 02/4 от 13.12.2016 г. на 

тема: „СпециалИЗирани методи за извличане на закономерностИ от Данни 

базирани на семантичниАтрибути (ИЗИДА)“ с ръководител доц. д-р Светла 

Бойчева, базова организация: Институт по Информационни и 

Комуникационни Технологии - БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 94ЙЙ/1/04.01.2021 г. на регистриран одитор №0301. 

Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97,5%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 1 526.12 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 61 526.12 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 47 613.04 лв. 

Неизразходвани средства: 13 913.08 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 13 913.08 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 8  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 02/4 от 13.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

94ЙЙ/1/04.01.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 47 613.04 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 13 913.08 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 13 913.08 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/4 от 

13.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 02/4 от 13.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94ЙЙ/1/04.01.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 47 613.04 лв., сума на 

непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 13 913.08 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 13 913.08 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 02/4 от 

13.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

1.4.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансоват част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 02/6 от 15.12.2016 г. на 

тема: „Концепции и модели на иновативни екосистеми с цифрово културно 

съдържание“ с ръководител проф. д-р Радослав Димов Павлов, базова 

организация: Институт по математика и информатика, Българска академия на 

науките, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

94ЙЙ/14/17.09.2020 г. на регистриран одитор №0301. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 112 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 56 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 782.47 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 56 782.47 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  50 571.53 лв. 

Неизразходвани средства: 6 210.94 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 6 210.94 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 22 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 6 

Брой участия в научни форуми: 17 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част на проект по договор № ДН 02/6 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

94ЙЙ/14/17.09.2020 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 50 571.53 лв., сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 6 210.94 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 6 210.94 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/6 от 

15.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 02/6 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94ЙЙ/14/17.09.2020 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 50 571.53 лв., сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 6 210.94 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 6 210.94 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т.3, проект по договор № ДН 02/6 от 

15.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 02/7 от 15.12.2016 г. на 

тема: „Теоретично изследване на неравновесни газови течения в микро/нано 

системи“ с ръководител проф. дмн Стефан Стефанов, базова организация: 

Институт по механика, Българска академия на науките, във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. № 94КК/72/01.12.2020 г. на регистриран одитор 

№5530. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 100 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 50 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 8082.44 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 58 082.44 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  52 394.12 лв. 

Неизразходвани средства: 5 688.32 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 688.32 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 6 

От тях с импакт ранг: 4 

Брой участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 02/7 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

94КК/72/01.12.2020 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 394.12 лв., сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 5 688.32 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 5 688.32 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/7 от 

15.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 02/7 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94КК/72/01.12.2020 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 52 394.12 лв., сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 5 688.32 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 5 688.32 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 02/7 от 

15.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 02/12 от 19.12.2016 г. на 

тема: „Дълбоки модели на семантично знание (ДемоСем)“ с ръководител доц. 

д-р Кирил Симов, базова организация: Институт по информационни и 

комуникационни технологии (ИИКТ-БАН), във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 26/12/11.02.2021 г. на регистриран одитор №0301. 

Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 87,5%  

Първоначална обща сума на договора: 119 665 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 832.50 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 8 577.47 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 68 409.97 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 68 348.78 лв. 

Неизразходвани средства: 61.19 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 61.19 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 
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Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 02/12 от 19.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

26/12/11.02.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 68 348.78 лв., сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 61.19 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 61.19 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/12 от 

19.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 02/12 от 19.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 26/12/11.02.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 68 348.78 лв., сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 61.19 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 61.19 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 02/12 от 

19.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 02/13 от 19.12.2016 г. на 

тема: „Съвременни математически методи за анализ на Big Data и приложения“ 

с ръководител Проф. дмн Огнян Кунчев, базова организация: Институт по 

математика и информатика, БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 94ЙЙ/18/06.10.2020 г. на регистриран одитор №0301. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 983.50 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 10 228.98 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 70 228.98 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 70 197.50 лв. 

Неизразходвани средства: 31.48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 31.48 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 
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Брой научни публикации (общо): 12 

От тях с импакт фактор: 8 

От тях с импакт ранг: 4 

Брой участия в научни форуми: 25 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част на проект по договор № ДН 02/13 от 19.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

94ЙЙ/18/06.10.2020 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 70 197.50 лв., сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 31.48 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 31.48 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/13 от 

19.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 02/13 от 19.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94ЙЙ/18/06.10.2020 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 70 197.50 лв., сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 31.48 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 31.48 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 02/13 от 

19.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 02/14 от 19.12.2016 г. на 

тема: „Съвременни методи в конструктивната теория на функциите“ с 

ръководител проф. дмн Камен Иванов, базова организация: Институт по 

математика и информатика, БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 94ЙЙ/20/13.10.2020 г. на регистриран одитор №0301. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 13 338.25 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 73 338.25 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 57 440.56 лв. 

Неизразходвани средства: 15 897.69 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 15 897.69 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 18 
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От тях с импакт фактор: 11 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 35 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част на проект по договор № ДН 02/14 от 19.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. № 

94ЙЙ/20/13.10.2020 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 440.56 лв., сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 15 897.69 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 15 897.69 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/14 от 

19.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 02/14 от 19.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94ЙЙ/20/13.10.2020 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 57 440.56 лв., сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 15 897.69 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 15 897.69 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 02/14 от 

19.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДФНИ И 02/13 от 12.12.2014 

г. на тема: „Разработване на метод и инструментална среда за генериране, 

верифициране и оценка на бързодействието на бизнес процеси от избрана 

приложна област“ с ръководител доц. д-р инж. Каталина Григорова, базова 

организация: Русенски университет „Ангел Кънчев“, във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. № 94ЙЙ/9/21.07.2020 г. на регистриран одитор. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 33 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 6 

Брой участия в научни форуми: 22 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДФНИ И 02/13 от 12.12.2014 г. 
 

Решение на ИС:   



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 49/26.03.2021 г. 

55 

1. На основание приетите оценки от рецензентите ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДФНИ И 02/13 от 12.12.2014 г. 

(съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДФНИ И 02/2 от 2014 г. на тема: „Методи и 

технологии за подобряване на достъпа до електронни услуги“ с ръководител доц. д-р 

Александър Димов, базова организация: Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ФФ/84 от 

25.07.2018 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 14 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 4 

Брой участия в научни форуми: 13 

Решение на ПНЕК:   

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

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/2 от 2014 

г. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/2 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

1.4.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори етап 

от изпълнението на договор №ДФНИ И 02/3 от 2014 г. на тема: „Компютърно 

моделиране и клинични изследвания на артериални аневризми при хора“ с 

ръководител проф. д-р Соня Табакова, базова организация: Институт по 

механика, БАН и във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№94ММ/8 от 20.04.2018 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 22 

От тях с импакт фактор: 3 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 49/26.03.2021 г. 

56 

От тях с импакт ранг: 12 

Брой участия в научни форуми: 33 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/3 от 2014 

г. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/3 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

1.4.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори етап 

от изпълнението на договор №ДФНИ И 02/8 от 2014 г. на тема: „Разработване и 

изследване на квази-Монте Карло алгоритми за екстремно паралелни компютърни 

системи“ с ръководител доц. д-р Тодор Гюров, базова организация: Институт по 

информационни и комуникационни технологии – БАН и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №94ЙЙ/9 от 27.06.2018 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 14, след корекция 8,25 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: отч. 11, след корекция 7 

Брой участия в научни форуми: 37 

Решение на ПНЕК:   

На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема много добра оценка 

(по шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/8 от 

2014 г. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК и публикационната активност, ИС 

приема добра оценка на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/8 

от 2014 г. (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

1.4.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори етап 

от изпълнението на договор №ДФНИ И 02/10 от 2014 г. на тема: 

„Вариационен анализ в нормирани пространства и приложения“ с 

ръководител чл.-кор. дмн Юлиан Ревалски, базова организация: Институт по 
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математика и информатика – БАН и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №94ЙЙ/8 от 25.06.2018 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 30 

От тях с импакт фактор: 24 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 37 

Решение на ПНЕК:   

На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема отлична оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/10 от 2014 

г. 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема отлична оценка на 

научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/10 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

1.4.16. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори етап 

от изпълнението на договор №ДФНИ И 02/11 от 2014 г. на тема: „Създаване 

на информационна база за изследване на сеизмичността и структурата на о. 

Ливингстън и околностите чрез провеждане на комплексни проучвания в 

района на Българската антарктическа база“ с ръководител доц. д-р Лилия 

Димитрова, базова организация: Национален институт по геофизика, геодезия 

и география - БАН и във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№94ФФ/100 от 03.12.2018 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 12 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 9 

Решение на ПНЕК:   

На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема много добра оценка 

(по шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/11 от 

2014 г. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/11 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 
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от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

1.4.17. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори етап 

от изпълнението на договор №ДФНИ И 02/15 от 2014 г. на тема: 

„Информационна система за интегрирана оценка на риска от природни 

бедствия“ с ръководител проф. д-р Димитър Велев, базова организация: 

Университет за национално и световно стопанство и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №94ФФ/88 от 10.08.2018 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 27 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 5 

Брой участия в научни форуми: 27 

Решение на ПНЕК:   

На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема добра оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/15 от 2014 

г. 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/15 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

1.4.18. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори етап 

от изпълнението на договор №ДФНИ И 02/18 от 2014 г. на тема: 

„Компютърни и комбинаторни методи в алгебрата и приложения“ с 

ръководител акад. проф. дмн Веселин Дренски, базова организация: Институт 

по математика и информатика – БАН и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №94ЙЙ/11 от 09.07.2018 г. 

Данни за проекта  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 27 

От тях с импакт фактор: 11 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 43 

Решение на ПНЕК:   

На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема много добра оценка 

(по шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/18 от 

2014 г. 
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Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/18 от 2014 г. (съгласно 

изискванията по ПФНИ - отменен). 

2. Финансовият отчет на проекта ще бъде разгледан след получаване на 

отговор в съответствие с решението на ИС по т. 1.1 от протокол № 44 

от 20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от 

финансовия експерт на ФНИ, съгласно решението на ИС по т. 4.2 от 

настоящия протокол. 

 

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-874 от 22.03.2021 г. от проф. Йордан Кортенски – 

председател на ПНЕК по Науки за Земята относно решения по доклади от 

ръководители на договори. 

 

1.5.1. Доклад с Вх. № 0902/31 от 02.10.2020 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. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и отказ на гл. ас. д-р Иво 

Емиров Калъпов от участие в научния колектив по договора поради пенсиониране. 

Приложени са: 

 Заявление от гл. ас. д-р Иво Емиров Калъпов за освобождаването му от 

проекта. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДН04/1 от 2016 г.  

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Науки за Земята приема да бъде освободен гл. ас. д-р Иво Емиров Калъпов 

като участник в научния колектив по договор ДН04/1 от 2016 г. 
 

Решение на ИС: 
Приема да бъде освободен гл. ас. д-р Иво Емиров Калъпов като участник в 

научния колектив по договор ДН04/1 от 2016 г. 

 

 

1.5.2. Доклад с Вх. № ФНИ-2791 от 07.12.2020 г. от доц. д-р Мариан Върбанов, 

ръководител 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“, базова организация Национален 

институт по геофизика, геодезия и география, БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив за втори етап на договора и включване на 

докторант Артьом Вадимович Безфамилний като участник в колектива за ПО – 

ХТМУ-София и назначаването му по т 1 от финансовия план – „Възнаграждения на 

млади учени за работа по докторска дисертация“. 

Обосновка: Досегашният докторант на тази позиция по проекта Петя Пенева е 

отчислена с право на защита и продължава да бъде член на колектива за ПО. 

Приложени са: 
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 Доклад от доц. д-р Стела Иванова Георгиева-Кискинова, координатор на 

проекта за партньорската организация – ХТМУ-София. 

 Молба от докторант Артьом Вадимович Безфамилний за включването му в 

проекта, придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-ОПР03/3 от 2018 г. 

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Науки за Земята приема да бъде включен докторант Артьом Вадимович 

Безфамилний като участник в научния колекткив по договор КП-06-ОПР03/3 от 

2018 г. 
 

Решение на ИС: 
Приема да бъде включен докторант Артьом Вадимович Безфамилний като 

участник в научния колекткив по договор КП-06-ОПР03/3 от 2018 г. 

 

1.5.3. Доклад с вх. № ФНИ-2786 от 07.12.2020 г. от проф. д-р Диана Йорданова, 

ръководител на договор КП-06-Н34/2 от 2019 г., на тема „Иновативни 

хипотези за влиянието на факторите на околната среда върху формиране 

на магнитните свойства на почви в геоложкото минало и антропоцена“, 

базова организация Национален институт по геофизика, геодезия и 

география, БАН. 

Относно: Удължаване на срока на първи етап на договора с 2 (два) месеца 

служебно, съгласно решение на ИС и 8 (осем) месеца допълнително до 

05.04.2022 г. Договорът е стартирал на 05.12.2019 год. За проекта няма друго 

удължаване. 

Обосновка: Удължаването се налага във връзка със забавеното изпълнение на 

работната програма и отлагането на участието в планирани научни форуми, 

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 доклада, като предлага на ИС да бъде сключено 

допълнително споразумение съгласно ПФНИ. След промяната договор КП-06-

Н34/2 от 2019 г. се удължава с 10 месеца до 05.04.2022 г. Срок за предаване на 

отчета 05.05.2022 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема договор КП-06-Н34/2 от 2019 г. да бъде удължен с 10 месеца до 

05.04.2022 г., като се сключи допълнително споразумение съгласно 

ПФНИ. Срок за предаване на отчета 05.05.2022 г. 

 

1.5.4. Доклад с Вх. № ФНИ-2897 от 16.12.2020 г. от доц. д-р Росица Димитрова 

Василева, ръководител на договор КП-06-Н34/4 от 2019 г., на тема 

„Пегматити от оловно-цинковите находища в Централни Родопи като 

източник на стратегически елементи: нови данни и перспективи“, базова 

организация Геологически институт, БАН. 

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

докторанти – Георги Миленков и Милен Ставрев и един студент – Яна Георгиева. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 49/26.03.2021 г. 

61 

Обосновка: Участието на студенти и докторанти е планирано в проектното 

предложение и тяхното участие е в интерес на изпълнението на заложените в проекта 

цели и задачи. 

Приложени са: 

 Съгласие от ръководителя на Базовата организация 

 Съгласие за участие от новите членове на научния колектив. 

 Научни биографии на докторантите. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н34/4 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Науки за Земята приема да бъдат включени Георги Миленков и Милен 

Ставрев– докторанти и Яна Георгиева – студент като участници в научния колекткив 

по договор КП-06-Н34/4 от 2019 г. 
 

Решение на ИС: 
Приема да бъдат включени Георги Миленков и Милен Ставрев– докторанти и 

Яна Георгиева – студент като участници в научния колекткив по договор КП-

06-Н34/4 от 2019 г. 

 

1.5.5. Доклад с вх. № 0907/6 от 19.01.2021 г. от доц. д-р Диана Рабаджиева, 

ръководител на договор ДН14/7 от 2017 г., на тема „Химични форми и 

поведение на преходни метали в замърсени природни води и почви и 

влиянието им върху екосистемата растителност – дребни бозайници - 

ендопаразити. Експериментално изследване и термодинамично 

моделиране“, базова организация Институт по обща и неорганична химия, 

БАН. 

Относно: Преразпределяне на средства във финансовия план за втори етап на 

договора и прехвърляне на финансови средства, както следва: 

 За ИОНХ-БАН (базова организация) - 7000 лв. от перо „Разходи за 

командировки“ да бъдат преразпределени както следва: 4000 лв. в перо 

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

свързани с изпълнението на проекта“; и 3000 лв. в перо „Разходи за външни 

услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

 За ИЕМПАМ - БАН (партньорска организация) 4000 лв. от перо „Разходи за 

командировки“ и 1140 лв. от перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани 

с изпълнението на проекта“ в перо „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

Обосновка: За втори етап на договора няма предходно преразпределяне на 

финансови средства. Общата преразпределена сума (12 140 лв.) представлява 21,9 % 

от преките допустимите разходи за втори етап на договора (55 200 лв). 

Приложение: Финансов план съгласно договора и атуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Науки за Земята предлага на ИС да приеме да бъдат преразпределени 

средства във финансовия план за втори етап на договора и прехвърляне на финансови 

средства, както следва: 

 За ИОНХ-БАН (базова организация) - 7000 лв. от перо „Разходи за 

командировки“ да бъдат преразпределени както следва: 4000 лв. в перо 

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

свързани с изпълнението на проекта“; и 3000 лв. в перо „Разходи за външни 

услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“. 
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 За ИЕМПАМ - БАН (партньорска организация) 4000 лв. от перо „Разходи за 

командировки“ и 1140 лв. от перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани 

с изпълнението на проекта“ в перо „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

ПНЕК предлага на ИС да приеме промяната във финансовия план за изпълнение на 

втори етап от договор ДН14/7 от 2017 г., като се сключи допълнително споразумение 

към договора в съответствие с чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема преразпределението на средства във финансовия план за втори етап на 

договора и прехвърляне на финансови средства, както следва: 

 За ИОНХ-БАН (базова организация) - 7000 лв. от перо „Разходи за 

командировки“ да бъдат преразпределени както следва: 4000 лв. в перо 

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

свързани с изпълнението на проекта“; и 3000 лв. в перо „Разходи за 

външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

 За ИЕМПАМ - БАН (партньорска организация) 4000 лв. от перо 

„Разходи за командировки“ и 1140 лв. от перо „Разходи за външни 

услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ в перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта“. 

Да се сключи допълнително споразумение към договор ДН14/7 от 2017 г., в 

съответствие с чл. 71 от ПФНИ. 

 

1.5.6. Доклад с Вх. ФНИ-348 от 04.02.2021 г. от доц. д-р Георги Железов Георгиев, 

ръководител 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“, базова организация Национален институт 

по геофизика, геодезия и география, БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив за втори етап на договора и включване на гл. 

ас. д-р инж. Дейвис Динков като участник в научния колектив. 

Обосновка: Включването на гл. ас. д-р инж. Дейвис Динков ще даде възможност за 

провеждане на специфични изследвания по проекта с генериране на топографски 

данни с висока пространствена резолюция. 

Приложени са: 

 Доклад от чл.-кор. проф. Николай Милошев – ръководител на базовата 

организация. 

 Молба от гл. ас. д-р инж. Дейвис Динков за включването му в проекта, 

придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н24/2 от 2018 г. 

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Науки за Земята приема да бъде включен гл. ас. д-р инж. Дейвис Динков 

като участник в научния колекткив по договор КП-06-Н24/2 от 2018 г. 

 

Решение на ИС: 
Приема да бъде включен гл. ас. д-р инж. Дейвис Динков като участник в 

научния колекткив по договор КП-06-Н24/2 от 2018 г. 
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1.6. Доклад с вх. № ФНИ-924 от 25.03.2021 от проф. Пламен Петков – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Физически 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади на 

ръководители на договори. 

 

1.6.1. Доклад с вх. № 100101/29 от 22.02.2021 г. от доц. д-р Стефан Пешев 

Лалковски, ръководител на научния колектив на договор ДН18/17 от 2017 г. на 

тема „Нови детектори за гама астрономия - NDeGRA ”, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ 

Относно:  включване на нови членове към научния колектив на договор ДН-08/14 от 

14.12.2016 г. 

Обосновка: моля в Научния състав, изпълняващ задачи по проекта да бъдат включен 

Светослав Пламенов Иванов, който е студент-магистър във Физически факултет на 

Софийски университет. Светослав има натрупан опит в областта на Ядрената 

електроника. Научните му интереси са свързани с разработване и програмиране на 

хардуер за обработка и анализ на сигнали от детектори за йонизиращо лъчение. Той 

участва и във финансирания от ФНИ проект PADME. В рамките на настоящия проект 

участието му ще бъде свързано с разработване на хардуер за обработване на сигнали 

в рамките на Работен Пакет 3: Електроника и система за натрупване на данни. 

Предлаганата работна програма отразява разширяването на екипа, което позволява и 

разширяване на обхвата с дейности групирани в РП5: Изграждане и поддържане на 

международни мрежи и контакти.  

Приложения:  
1. Заявление за участие на Светослав Пламенов Иванов 

2. CV на Светослав Пламенов Иванов на български 

3. CV на Светослав Пламенов Иванов на английски 

4. Актуален списък на колектива 

5. Актуална работна програма 

Решение на ПНЕК:   

Приема да бъдe включен Светослав Пламенов Иванов, студент-магистър в колектива 

на договор ДН18/17 от 2017 г. 
 

 Решение на ИС: 

Приема да бъдe включен Светослав Пламенов Иванов, студент-магистър в 

колектива на договор ДН18/17 от 2017 г. 

 

 

1.6.2. Доклад с вх. № ФНИ-690/11.03.2021 г. от доц. д-р Юлия Генова, научен 

ръководител на д-р Пурнима Будиме Сантош, изследовател по договор КП-06-

ДБ/8 от 01.12.2020 г., Институт по физика на твърдото тяло – БАН. 

Относно:  Забавяне в началото на изпълнение на дейностите по договора. 

Обосновка: във връзка е епидемичната ситуация с COVID 19 и заповед № РД-01-105 

от 16.02.2021 г. на министъра на здравеопазването на Република България, до 30 

април 2021 г. са в сила ограничаващи мерки, касаещи влизането и транзитното 

преминаване през територията на Република България на линя от Индия. Това 

възпрепятства получаването в срок на работна виза за д-р Пурнима Будиме Сантош, 

изследовател по проект КП-06-ДБ/8 от 01.12.2020г. по Национална научна програма 

„Петър Берон и НИЕ" с акроним AULIP на тема „Влияние на златни наиочастици с 

хидрофобна обвивка върху еластичните свойства, стабилността, флиудността и 

фазовото поведение на моделни липидни системи“, определен за финансиране въз 
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основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” конкурс. 

Тези обстоятелства налагат известно забавяне на планираното начало на 

изпълнение на дейностите по гореспоменатия договор. Научният екип по проекта, 

как го и Института по физика на твърдото тяло, в ролята си на базова организация 

потвърждават готовността си да изпълнят планираните дейностите по проекта 

веднага след отмяната на ограниченията за пътувания и възможността за получаване 

на работна виза от изследователя по проекта д-р Пурнима Сантош. 

Решение на ПНЕК:   

Приема за сведение. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

1.6.3. Доклад с вх. № 0906/4/23.02.2021 г. от  проф. Таню Бонев, ръководител на 

договор ДН18/13 от 12.12.2017 г. на тема „Еволюционни процеси в 

астрофизиката: синергия между наблюденията и теорията”, Институт по 

астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН. 

Относно: прецизиран доклад, в който да посочи с колко месеца и до кога иска 

удължение на изпълнението на договора, съгласно решение прието с Протокол на 

ПНЕК №9/02.02.2021 г.  

- Удължаване срока на втория етап на проект ДН18/13 от 12.12.2017 г. с 12 

месеца и 25 дни, до 30 юни 2022 година. 

Обосновка: От месец декември 2017 г. в Института по астрономия (ИА) с 

Национална астрономическа обсерватория (НАО) към БАН се изпълнява научен 

проект на тема „Еволюционни процеси в астрофизиката: синергия между 

наблюденията и теорията“. Проектът е финансиран чрез дог. с ФНИ ДН 18/13 от 

12.12.2017 г. Първият етап на проекта бе отчетен в срок и успешно, след което на 

6.12.2019 г. бе получено финансирането за втори етап. Три месеца по-късно започна 

първото извънредно положение, което блокира редица дейности в страната, 

включително и дейностите по изпълнение на проекта. Научните задачи по петте 

работни пакета, включени в проекта, се базират върху получаването на оригинален 

наблюдателен материал, получаван предимно с телескопите на НАО, но достъпът до 

Обсерваторията бе силно затруднен, понякога дори невъзможен, спазвайки 

правилата, наложени поради епидемиологичната обстановка. Всички международни 

и национални конференции, с планирано представяне на доклади, съдържащи 

резултати, получени от участниците в научния колектив, бяха отменени през 2020 

година. През последните седмици постъпиха и съобщения за отмяна на 

конференциите, планирани за 2021 година. Невъзможността за получаване на нови 

оригинални данни и за представяне на получените до момента резултати се отрази в 

значително забавяне на постигането на научните цели на проекта. Тази ситуация 

продължава и в момента и липсва прогноза за нормализиране на положението. 

Съгласно чл. 3 ал. 3 от договора, Вторият етап с с продължителност 18 (осемнадесет) 

месеца, след приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на първия 

етап по ал. 2 и считано от датата на предоставяне на финансиране от ФОНДА за 

втория етап. Финансирането на втори етан на проекта бе извършено на 6.12.2019 г., 

което означава, че проектът би трябвало да приключи на 5.6.2021 г. 

Вземайки предвид горе изложените факти и обстоятелства предлагам 

продължителността на договор 18/13 от 12.12.2017 г. между ФНИ и ИА с НАО да 

бъде удължена с 12 месеца и 25 дни,  до 30 юни 2022 година. 

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 отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса 

и приема  уведомлението. След промяната, проект ДН18/13 от 12.12.2017 г. се 

удължава втория етап с 12 месеца, до 05 юни 2022 година, като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор ДН18/13 от 12.12.2017 г. с 12 месеца 

до 05 юни 2022 година, като се сключи допълнително споразумение. 

 

1.6.4. Доклад с вх. № ФНИ-438/15.02.2021 г. от проф. д-р Петър Методиев Рафаилов, 

ръководител на договор КП-06-Н38/10 от 06.12.2019 г. на тема „Изследваме 

кристализационния механизъм на графен и въглеродни нанотръби върху 

каталитични повърхности ”, Институт по физика на твърдото тяло “Академик 

Георги Наджаков” -БАН. 

Относно: Удължаване срока на първия етап на договор КП-06-Н38/10 от 06.12.2019 

г. с общо 8 месеца /6 +2 мес./, до 06.02.2022 г. 

Обосновка: С настощето писмо Ви уведомявам, че колективът на договор КП-06-

Н38/10 желае да ползва служебно отпуснатите във връзка с пандемията 2 месеца 

удължение за изпълнението на текущи проекти. Същевременно Ви Моля за 

удължаване продължителността на първия етап на договор КП-06-Н38/10, изтичащ 

при включване на отпуснатите 2 месеца на 06.08.2021 г., с допълнителни шест 

месеца, така че първият етап да се удължи с общо 8 месеца до 06.02.2022 г. 

Възникналите непредвидени трудности, причинени от пандемията COVID-19, и най-

вече необходимостта от дистанционна работа на ключови участници в проекта на 

възраст над 60 г. значително забавиха неговия график. Беше възпрепятствано и 

участие на членове на колектива в международни конференции с цел 

разпространение на резултатите от изследванията по 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 отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса 

и приема  уведомлението. След промяната, проект КП-06-Н38/10 от 06.12.2019 г. се 

удължава първия етап с общо 8 месеца /6 +2 мес. служебно дадени от ФНИ/, до 

06.02.2022 г., като се сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на договор КП-06-Н38/10 от 06.12.2019 г. с 

общо 8 месеца /6 + 2 мес. служебно дадени от ФНИ/ до 06.02.2022 г., като 

се сключи допълнително споразумение. 

 

1.6.5. Доклад с вх. № 0907/56/09.03.2021 г. от доц, д-р Теодор Иванов Миленов, 

ръководител на договор ДН18/9 от 11.12.2017 г. на тема „Нови методи за 

получаване на графен и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нано-

дисперсни въглеродни  фази ”, Институт по електроника „Акад. Емил 

Джаков“- БАН. 

Относно: промени във финансовия план и прехвърляне на средства между различни 

групи допустими преки разходи на договор ДН 18/9 от 11.12.2017 год.  

Обосновка: Да бъде одобрена промяна във финансовия план на договор ДН 18/9 от 

11.12.2017 год. В рамките на тази промяна, от неусвоените средства по т. 2 Разходи 
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за командировки, трябва да бъдат прехвърлени, както следва: 

1) за Институт но електроника- БАН (Базова организация по договора): 

 - в точка 4 (Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 

проекта) да бъде прехвърлена сумата от 2900 (две хиляди и деветстотин) лв.; 

 - в точка 5 (Разходи за материали консумативи и др. допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта) да бъде прехвърлена сумата 1600 (хиляда 

шестстотин) лв.; 

като 

 - в точка 2 (Разходи за командировки) да остане сумата от 1000 (хиляда) 

лв. за такси правоучастие за Международни Конференции провеждани онлайн.  

2)  за Партньорска организация 2 (Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“):  

 - в точка 3 (Разходи за дълготрайни материали и нематериали активи, 

включително апаратура) да бъде прехвърлена сумата от 160  (сто и шестдесет) 

лв.; 

 - в точка 4 (разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 

проекта)да бъде прехвърлена сумата от 2400 (две хиляди и четеристотин) лв.; 

 - в точка 5 (разходи за материали консумативи и др. Допустими разходи, 

пряко свързани с изпълнението на проекта) да бъде прехвърлена сумата 1729 

(хиляда седемстотин двадесет и девет) лв.; 

като 

 - в точка 2 (Разходи за командировки) да остане сумата от 700 

(седемстотин) лв. За такси правоучастие за Международни Конференции 

провеждани онлайн. 

3) за Партньорска организация 3 (Институт по обща и неорганична химия -БАН): 

 - в точка 1 (Разходи за персонал за 2-ри етап,включващи: възнаграждения 

на млади учени за работа по докторска дисертация, на пост-докторанти или на 

учени, наети с финансиране от проекта на основен трудов договор и 

възнаграждения на екипа на проекта за 2-ри етап) да бъде прехвърлена сумата от 

500 (петстотин) лв.; 

 - в точка 4 (Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 

проекта) да бъде прехвърлена сумата от 300 (триста) лв.;  

 - в точка 5 (Разходи за материали консумативи и др. Допустими разходи, 

пряко свързани с изпълнението на проекта) да бъде прехвърлена сумата 500 

(петстотин) лв. 

като  

 - в точка 2 (Разходи за командировки) да остане сумата от 700 

(седемстотин) лв. За участие за Международни Конференции.  

4) за Партньорската организация 4 (Институт по физикохимия-БАН): 

 - в точка 4 (Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 

проекта) да бъде прехвърлена сумата от 400 (четиристотин) лв.;  

 - в точка 5 (Разходи за материали консумативи и др. Допустими разходи, 

пряко свързани с изпълнението на проекта да бъде прехвърлена сумата 950 

(деветстотин и петдесет) лв.; 

като  

- в точка 2 (Разходи за командировки) да бъде остане сумата от 650 

(шестстотин и петдесет) лв. за участие за Международни Конференции. 

По този начин общата сума, която трябва да бъде прехвърлена по други пера ще 

бъде 11439 лв. или 19.3 % от общата сума от 59250 лв. преки допустими разходи 

за П-ри етап на договора. 

 Предложената промяна във финансовия план на втори етап на договора е 
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съгласувана с Директорите на Базовата организация (Институт по електроника- 

Българска академия на науките (БАН))- доклад с вх. № 310/05.03.2021, 

Партньорска организация 2 (Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“)- доклад 

с вх. № ВД-377/ 08.03.2021 год. до НИС-СУ. Партньорска организация 3 

(Институт по обща и неорганична химия- БАН)- доклад с вх. № 157/08.03.2021 

год. и Партньорска организация 4 (Институт по физикохимия- БАН)- доклад с 

вх. № 63/ 05.03.2021 год. и с научния колектив по договора.  

Приложения: актуализиран финансов план на II-ри етап на проекта и копие от 

финансовия план за II-ри етап на проекта, приложен към Допълнителното 

споразумение №1/09.12.2019 год. за финансиране на II- ри етап на договор ДН 

18/9 от 11.12.2017 год. 

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 е над 

15% до 25% или 19,3% от преките допустими разходи в размер на 11 439 лв. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се сключи допълнително споразумение във връзка с 

преразпределението на средства по договор ДН 18/9 от 11.12.2017 год. тъй 

като е над 15% до 25% или 19,3% от преките допустими разходи в размер 

на 11 439 лв. 

 

 

1.6.6. Доклад с вх. № ФНИ-631/02.03.2021 г. от доц. д-р Виржиния Долчинкова, 

ръководител на договор КП-06-Н38/14 от 06.12.2019 г., на тема „Моделни 

мембранни системи в присъствието на биологичноактивни макромолекули: 

физични и физикохимибни параметри в норма и патология“, СУ„Св. Климент 

Охридски“. 

Относно: Решение на Изпълнителен съвет, прието с Протокол 44/20.01.2021 г., 

където е посочено:“ 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%“.  

Обосновка: Във основа на 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 

ПОЛУЧИХ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ НА ПНЕК, ПРИЕТО С ПРОТОКОЛ № 44 ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ на ФНИ от 20.11.2021 г. : „Приема да бъдат прехвърлени 13 800 лв., 
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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%". 

Във връзка с направената от ИС на ФНИ сериозна и необходима забележка на 

ръководителя на Договора и в интерес на работата по изпълнение на задачите от 

научно-изследователския план на ръководения от мен договор № КП-06-Н38/14 от 

06.12.2019 г - Физически науки моля да ми бъде разрешено закупуването на хладилна 

центрофуга на обща стойвост 23940,00 лева с ДДС. Моля да се приеме следната 

допълнителна обосновка за закупуването на компромисен клас центрофуга, която ще 

е необходима за осъществяването на научноизследователския проект, ще бъде 

максимално натоварена, използвана изцяло и само за пряката му експериментална 

дейност. Приложила съм коригиран Финансов план за Етап 1 (текущ) етап от 

Договора. 

Въз основа на направеното допълнително споразумение между Базовата организация 

и Партньор 1 и Партньор 2 за Етап 1, (текущ) етап на проекта се предлага 

прехвърляне на финансови средства от 2. Разходи за командировки на Партньор 1 и 

Партньор 2 в 5. Разходи за материали, консумативи и други допълнителни разходи на 

обща стойност от 2000,00 лв. (1000,00 лв. за Партньор 1 и 1000,00 лв. за Партньор 2). 

Направено бе и преразпределение на финансовите средства за Етап 1 на проекта за 

Базовата организация на стойност 9460 лв. (3. Разходи за ДМА и ДНМА; 5. Разходи 

за материали, консумативи и други допустими разходи; 1. Възнаграждение на екипа 

на проекта). Така предложените за прехвърляне финансови средства за Етап 1, 

(текущ) етап на проекта възлизат на 11460,00 лева, за които е получено разрешение 

за прехвърляне от ПНЕК и представляват до 25% от преките допустими разходи по 

договора. 

В коригирания Финансов план на договора е отразено преразпределението на 

разходите за удължения с 5 месеца Етап 1 до 06.11.2021 г. (Протокол 9/02.02.2021 г. 

на ПНЕК към ФНИ). 

Приложения: 

1. Оригинален Финансов план за Етап 1 по Договора към ФНИ № КП-06-Н38/14 

от 06.12.2019 г. 

2. Коригиран Финансов план за Етап 1 на Договора към ФНИ № КП-06-Н38/14 

от 06.12.2019 г. 

3. Доклад от Партньор 1 за промяна на финансовото споразумение за първия етап на 

Договора към ФНИ № КП-06-Н38/14 от 06.12.2019 г. 

4. Доклад от Партньор 2 за промяна на финансовото споразумение за първия етап на 

Договора към ФНИ № КП-06-Н38/14 от 06.12.2019 г. 

Решение на ПНЕК:   

Приема да бъде закупена за нуждите за изпълнение на проект КП-06-Н38/14 от 

06.12.2019 г. на хладилна центрофуга на обща стойност 23 940.00 лева с ДДС 

съгласно ПФНИ, като бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде закупена за нуждите за изпълнение на проект КП-06-

Н38/14 от 06.12.2019 г. на хладилна центрофуга на обща стойност 23  

940.00 лева с ДДС. Приема промените във финансовия план на проекта до 
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25% за първия етап като съгласно ПФНИ бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

1.6.7. Доклад с вх. № 94СС/3 от 18.01.2021 г. от доц. д-р Санка Величкова Гатева-

Костова, ръководител на договор ДН08/19 от 2016 г. на тема: „Нови 

кохерентни и кооперативни ефекти в горещи алкални пари“ , Институт по 

електроника, БАН. 

Относно: Доклад за фактически констатации за втория етап па договор ДН 08/19 

от 14.12.2016 г. 

Решение на ПНЕК:   

1. Съгласно становището на финансовия експерт Д. Козовска, ПНЕК не приема 

финансовото становище от регистриран одитор с № 0812 - Юлиян Живков. 

2. Приема разходите извършени от доц. Димитър Славов по договор ДН08/19 от 

2016 г.  

3. ПНЕК уведомява ИС за регистриран одитор с № 0812 - Юлиян Живков, които не 

коректно изготвя становища по финансови отчети съгласно указанията на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Докладът от ръководителя на договор ДН08/19 от 2016 г. ще бъде разгледан 

заедно с отчета по договора. 

 

 

1.6.8. Доклад с вх. № 0907/132 от 30.09.2020 г. от доц. д-р Татяна Куцарова, 

ръководител на договор ДН08/4 от 13.12.2016 г. на тема: „Нови функционални 

магнито-електрични структури на базата на ферити“ , Институт по електроника 

-БАН. 

Относно: Доклад за фактически констатации за втория етап па договор ДН 08/4 

от 13.12.2016 г. 

Решение на ПНЕК:  

1. Съгласно становището на финансовия експерт Д. Козовска, ПНЕК не приема 

финансовото становище от регистриран одитор с № 0812 - Юлиян Живков относно 

закупуване на „принтер и скенер“ и „монитор“ в т. 3 "Разходи за дълготрайни 

материални и нематериални активи, включително апаратура (до 10% от преките 

допустими разходи)" на Финансовия план за втория етап на Договор ДН08/4 от 

23.12.2016 г. в размер на 675.83 лв. 

2. Приема извършения разход  в размер на 675.83 лв. 

3. ПНЕК уведомява ИС за регистриран одитор с № 0812 - Юлиян Живков, които не 

коректно изготвя становища по финансови отчети съгласно указанията на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Доклада от ръководителя на договор ДН08/4 от 13.12.2016 г. ще бъде 

разгледан заедно с отчета по договора. 

 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-Н28/8 от 08.12.2018 г. на тема: „Нoви 

мултифункционални структури на основата на графен и 2D материали“ с 

ръководител проф. дфн Вера Маринова Господинова, Институт по оптически 

материали и технологии "Акад. Й. Малиновски"-БАН. 

  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % 
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Първоначална обща сума на договора:  60 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8 412.74лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 587.26 лв. 

Брой докторанти в проекта: един 

Брой млади учени в проекта: няма 

Брой научни публикации (общо): 10 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: няма 

Участия в научни форуми: 18 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н28/8 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-372/08.02.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 587.26 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- Н28/8 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 412.74 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 412.74 

лв. 
 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-Н28/8 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-372/08.02.2021 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 51 587.26 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- Н28/8 от 2018 г. 

в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 412.74 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 

412.74 лв. 

 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-ОПР04/4 от 14.12.2018 г. на тема: 

„Изследване и оптимизиране на дисоциацията на СО2 в разряд с плъзгаща 

дъга“ с ръководител доц. д-р Станимир Колев, Софийски Университет „Св. 

Климент Охридски“. 

  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 70 % 

Първоначална обща сума на договора:  120 000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 11 694.92 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 305.08 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 0 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор КП-06- ОПР04/4 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-82/14.01.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 305.08 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- ОПР04/4 от 2018 г. 

в размер на 42 000 лв. (60 000 х 0,7 коефициент), като се сключи допълнително 

споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 11 694.92 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 694,92 

лв.  
 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от ПНЕК, ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор КП-06- ОПР04/4  от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-82/14.01.2021 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 48 305.08 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- ОПР04/4  от 2018 

г. в размер на 42 000 лв. (60 000 лв. х 0,7 коефициент), като се сключи 

допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 11 694.92 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 53 

694.92лв.  

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/1 от 13.12.2016 г. на тема: 

„Пренос на маса и ъглов момент в астрофизиката“ с ръководител проф. д-р Евгени 

Семков, 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 за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  8 975.14  лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 68 975.14 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 61.23 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 68 913.91 лв. 
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Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 938.77 лв. 

(I етап – 51 024.86 лв.; II етап – 68 913.91 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 68 

 От тях с импакт фактор: 37 

 От тях с импакт ранг: 23 

Участия в научни форуми: 26 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН08/1 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/23 от 20.02.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/1 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 68 913.91 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 61.23 лв. 

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

размер на 61.23 лв. 

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

ДН08/1 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/1 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/23 от 

20.02.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН08/1 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 68 913.91 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 61.23 лв. 

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

в размер на 61.23 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН08/1 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

1.6.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансоват част на отчета за втори и 

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/13 от 13.12.2016 г. на 

тема: „Холографско визуализиране, формиране на светлинни снопове и спекъл 

метрология с компютърно генерирани холограми“ с ръководител проф. дфн 

Елена Стойкова, Институт по оптически материали и технологии (ИОМТ), 

БАН. 

  

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

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  453.09 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000   лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 60 453.09 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 243.58 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 60 209.51 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 756.42 лв. 

(I етап – 59 546.91 лв.; II етап – 60 209.51 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 11 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 5 

Участия в научни форуми: 13 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН08/13 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/74 от 07.12.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/13 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 60 209.51 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 243.58 лв. 

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

размер на 243.58 лв. 

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

ДН08/13 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/13 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/74 от 

07.12.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН08/13 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 60 209.51 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 243.58 лв. 

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

в размер на 243.58 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН08/13 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора 

при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 
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1.6.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори и 

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/23 от 16.12.2016 г. на 

тема: „Изследване на ниско енергетични M1 колективни възбуждания в 

нестабилни  атомни ядра“ с ръководител проф. дфн Георги Райновски, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв.   

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  2 576.41 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 62 576.41 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 829.87 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 58 746.54 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 170.13 лв. 

(I етап – 57 423.59 лв.; II етап – 58 746.54 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 20 

 От тях с импакт фактор: 12 

 От тях с импакт ранг: 6 

Участия в научни форуми: няма информация 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН08/23 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/4 от 21.01.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/23 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 58 746.54 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 3 829.87 лв. 

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

размер на 3 829.87 лв. 

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

ДН08/23 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/23 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/4 от 

21.01.2021 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН08/23 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо II етап – 58 746.54 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 3 829.87 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 3 829.87 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН08/23 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/16 от 14.12.2016 г. на 

тема: „Лазерно-индуцирано формиране на тримерни структури от 

наночастици и изследване на техните оптични свойства“ с ръководител Проф. 

дфн Николай Недялков, Институт по Електроника „Акад. Е. Джаков”, БАН. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  100 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 50 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  306.85 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап (включени към сумата за отчитане на 

втори етап – 2 247.60 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 47 752.40 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 50 306.85 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 252.07 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 47054.78 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 94 500.33 лв. 

(I етап – 47 445.55 лв.; II етап – 47 054.78 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 12 

 От тях с импакт фактор: 8 

 От тях с импакт ранг: 4 

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 ДН08/16 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/13 от 31.08.2020 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/16 от 

2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 47 054.78 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 3 252.07 лв. 

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

размер на 3 252.07 лв. 

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

ДН08/16 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/16 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/13 от 

31.08.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН08/16 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 47054.78 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 3 252.07 лв. 

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

в размер на 3 252.07 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН08/16 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/19 от 14.12.2016 г. на 

тема: „Нови кохерентни и кооперативни ефекти в горещи алкални пари“ с 

ръководител доц. д-р Санка Величкова Гатева-Костова, Институт по 

електроника, БАН. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  114 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 57 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 14 436.80 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 57 000 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 71 436.80 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 842.48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 69 594.32 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 112 157.52 лв. 

(I етап – 42 563.20 лв.; II етап – 69 594.32 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 18 

От тях с импакт фактор: 4 

От тях с импакт ранг: 14 

Участия в научни форуми: 13 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН08/19 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/2 от 18.01.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/19 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 69 594.32 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 842.48 лв. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 49/26.03.2021 г. 

77 

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

размер на 1 842.48 лв.  

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

ДН08/19 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/19 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/2 от 

18.01.2021 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН08/19 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 69 594,32 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 842.48 лв. 

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

в размер на 1 842.48 лв.  

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН08/19 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/12 от 13.12.2016 г. на 

тема: „Взаимодействащи Звездни Ветрове в Масивни Двойни Звезди: Числено 

Моделиране и Наблюдения“ с ръководител проф. д-р Светозар А. Жеков, 

Институт по Астрономия и Национална Астрономическа Организация, БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  43 500 лв.   

Преведени средства за Първи етап: 21 750 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 2 798.77 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 21 750 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 24 548.77 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5 847.72 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 18 701.05 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 37 652.28 лв. 

(I етап – 18 951.23 лв.; II етап – 18 701.05 лв.) 
 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 1 

Участия в научни форуми: 4 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/12 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/63 от 28.10.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/12 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 18 701.05 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.; 

Неизразходвани средства – 5 847.72 лв. 

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

размер на 5 847.72 лв.  

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

ДН08/12 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/12 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/63 от 

28.10.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН08/12 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 18 701.05 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 5 847.72 лв. 

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

в размер на 5 847.72 лв.  

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН08/12 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/15 от 14.12.2016 г. на 

тема: „Получаване и изследване на наноразмерни слоеве от оксо-зеолитни 

композити, полимери и графен като активни среди за опто-химични сензори“ 

с ръководител Проф. д-р Цветанка Бабева, Институт по оптически материали 

и технологии“Акад. Й. Малиновски”, БАН. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв.   

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  2 926.87 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 62 926.87 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 824.28 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 61 102.59 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118 175.72 лв. 
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(I етап – 57 073.13 лв.; II етап – 61 102.59 лв.) 
 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 19 

 От тях с импакт фактор: 9 

 От тях с импакт ранг: 5 

Участия в научни форуми: 27 

Решение на ПНЕК: 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/15 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/3 от 07.01.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/15 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 61 102.59 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.; 

Неизразходвани средства – 1 824.28 лв. 

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

размер на 1 824.28 лв.  

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

ДН08/15 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/15 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/3 от 

07.01.2021 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН08/15 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 61 102.59 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.; 

Неизразходвани средства – 1 824.28 лв. 

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

в размер на 1 824.28 лв.  

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН08/15 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/20 от 15.12.2016 г. на 

тема: „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на 

Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на 

националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“ с ръководител 

проф. д-р Драгомир Марчев (до юли 2020 г. проф. дфн Диана Кюркчиева), 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 
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Неизразходвани средства за Първи етап –  16 956.24 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 76 956.24 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1.36 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 76 954.88 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 998.64 лв. 

(I етап – 43 043.76 лв.; II етап – 76 954.88 лв.) 
 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 58 

 От тях с импакт фактор: 40 

 От тях с импакт ранг: 15 

Участия в научни форуми: 19 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН08/20 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ДД/33 от 30.09.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/20 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 76 954.88 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1.36 лв. 

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

размер на 1.36 лв.  

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

ДН08/20 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/20 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ДД/33 от 

30.09.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН08/20 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 76 954.88 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1.36 лв. 

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

в размер на 1.36 лв.  

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН08/20 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/4 от 13.12.2016 г. на тема: 
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„Нови функционални магнито-електрични структури на базата на ферити“ с 

ръководител Доц. д-р Татяна Иванова Куцарова, Институт по електроника, 

БАН. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв.   

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  8 329.43 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 68 329.43 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 401.91 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 675.83 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 67 251.69 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 598.09 лв. 

(I етап – 51 670.57 лв.; II етап – 67 251.69 лв.) 
 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 13 (18 за целия проект) 

 От тях с импакт фактор: 4 (5 за целия проект) 

 От тях с импакт ранг: 7 (9 за целия проект) 

Участия в научни форуми: 18 (33 за целия проект) 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор ДН08/4 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/15 от 30.09.2020 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/4 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 67 251.69 лв. 

Непризнати разходи – 675.83 лв.  

Неизразходвани средства – 401.91 лв. 

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

размер на 401,91 лв. и сума на непризнати разходи в размер на 675.83 лв. 

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

ДН08/4 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор ДН08/4 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/15 от 

30.09.2020 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН08/4 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 67 251.69 лв. 

Непризнати разходи – 675.83 лв.  

Неизразходвани средства – 401.91 лв. 

3. Сумите, които следва да бъде възстановени на Фонд „Научни изследвания“ 

са в размер на 401.91 лв. и сума на непризнати разходи в размер на 675.83 

лв., или общо 1077.74 лв. 
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4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор 

ДН08/4 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

1.7. Доклад с вх. № ФНИ-914 от 24.03.2021 г. от проф. д-р Веселка Желязкова 

– зам. председател на постоянната Научно-експертна комисия по 

двустранно сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“ относно 

предложения по доклади на ръководители на договори. 

 

1.7.1. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-136 от 15.01.2021 г. от проф. д-р Балик 

Джамбазов, ръководител на договор КП-06-Австрия/3 от 06.08.2019 г. на тема: 

„Роля на бактериалната L- аспарагиназа за посттранслационни модификации на 

колаген тип II (CII) и развитие на ревматоиден артрит“, ПУ “Паисий 

Хилендарски“. 

Относно: Удължаване на срока на изпълнение на договора с 1 година - до 06.08.2022 

г. 

Обосновка: Настъпилата извънредна ситуация във връзка със световната пандемия, 

предизвикана от КОВИД-19 наруши регулярната експериментална работа по проекта 

и изпълнението на работната програма. Въведените ограничения за пътуване и 

специфичните режими в отделните страни доведоха до отлагане за неопределено 

време на плануваните съвместни дейности и обучения с австрийския партньор, както 

и участия в научни форуми. Във връзка със Закона за обществени поръчки по 

проекти на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 01.04.2020 г. е била обявена обществена 

поръчка за доставка на реагенти, материали и консумативи с общо и специфично 

предназначение за нуждите на Пловдивски университет по обособени позиции. 

Процедурата се е забавила във времето и към момента все още не са получили 

заявените материали. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя уведомителното писмо на ръководителя на 

договор КП-06-Австрия/3 от 06.08.2019 г. за удължаване срока за изпълнение на 

договора с 1 година - до 06.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми 

партньорската организация за удължаване срока за изпълнение на договора и да 

предостави информация на Фонда за уведомяването. 
 

Решение на ИС: 

Приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-Австрия/3 

от 06.08.2019 г. за удължаване срока за изпълнение на договора с 1 година - до 

06.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. Задължава ръководителят на проекта да уведоми 

партньорската организация за удължаване срока за изпълнение на договора и 

да предостави информация на Фонда за уведомяването. 

 

1.7.2. Заявление с вх. № ФНИ-194 от 20.01.2021 г. от доц. д-р Екатерина Борисова, 

ръководител на договор КП-06-Индия-8 от 07.08.2019 г. на тема: 

„Поляризационно-чувствителна флуоресцентна спектроскопия и микроскопия 

за детектиране на рак“, Институт по електроника- БАН. 

Относно: Удължаване на срока на изпълнение на договора с 1 година - до 07.08.2022 

г. без промяна на финансовия план. 
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Обосновка: Съгласно договор № КП-06-Индия-8 от 07.08.2019 г. проектът за 

съвместно сътрудничество трябва да приключи до 07.08.2021 г. Основната част от 

дейностите по проекта е свързана с работни срещи и съвместни експерименти на 

българо-индийския колектив, на които да се провеждат експериментални 

изследвания за поляриметричен, спектрален и микроскопски анализ на туморни 

образувания и тъканни проби. И двата партньора имат уникална апаратура, поради 

което са необходими чести взаимни визити и взаимодопълващи се експериментални 

сесии. Предвид създалата се COVID-19 обстановка, през 2020 година не бяха 

осъществени предвидените в работната програма визити на българските участници 

по проекта в Индия и съответно на индийските участници в България. Не са се 

състояли и предвидените работни срещи. Индийската партньорска организация е 

изпратила писмо, в което подкрепят искане за удължаване с 1 година на настоящия 

проект във връзка с настъпилите проблеми през 2020 г. поради COVID-19. Те също 

планират да поискат удължение от 1 година към техния финансиращ фонд - 

Департамент по наука и технологии на индийското правителство. Поради изложените 

причини и предвид това, че не се очаква скоро да се възстановят нормалните условия 

за осъществяване на пътувания извън страната, молят за удължаване на срока на 

проекта КП-06-Индия/8 с една година, до 07.08.2022 г., като се надяват, че в този 

период ще се възстанови възможността за взаимни научни визити и ще се осъществят 

планираните съвместни изследвания, компенсирайки изгубените възможности за 

тяхното провеждане през 2020 година. 

Приложено: 

 Писмо в подкрепа на искането им към ФНИ-МОН за удължение с 1 година на 

изпълнението на проекта от координатора от индийската партньорска организация – 

д-р Нирмал Мазумдер. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в заявлението от ръководителя на 

договор КП-06-Индия-8 от 07.08.2019 г. за удължаване срока за изпълнение на 

договора с 1 година - до 07.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ.  
 

Решение на ИС: 

Приема заявлението от ръководителя на договор КП-06-Индия-8 от 

07.08.2019 г. за удължаване срока за изпълнение на договора с 1 година - до 

07.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ.  

 

1.7.3. Доклад с вх. № ФНИ-216 от 22.01.2021 г. от доц. д-р Костадинка Колева, 

ръководител на договор КП-06-ИНДИЯ/14 от 19.12.2019 г., на тема: „Ерупции, 

потоци и вълни в слънчевата атмосфера и тяхното влияние върху космическия 

климат“, Институт за космически изследвания и технологии - БАН. 

Относно: Промени в научния колектив, както следва: 

- Да бъде изключен от научния колектив проф. дфн Иван Иванов Желязков, като на 

негово място да бъде включена проф. Катя Янчева Георгиева от ИКИТ – БАН. 

Обосновка: 

- Промяната се налага поради влошено здравословно състояние на проф. дфн Иван 

Иванов Желязков и молба от негова страна да бъде изключен от списъка на 

научния колектив по проекта.  

- На негово място ще се присъедини проф. Катя Георгиева, която е изтъкнат 

международен учен в областта на космическото време и космическия климат. Тя е 

била ръководител на приключилата през 2019 г. научна програма VarSITI 
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(Variability of the Sun and Its Terrestrial Impacts) на Научния комитет по слънчево-

земна физика - SCOSTEP. Освен това тя е член на Управителния съвет и 

регионален координатор за страните от Балканския, Черноморски и Каспийски 

регион на научната програма International Space Weather Initiative на Комитета за 

мирно използване на космическото пространство на ООН. Тя има над 220 научни 

публикации свързани с различни проблеми в хелиофизиката, и над 650 цитата без 

авто-цитати. С опита си и познанията в областта на космическото време и 

космическия климат, проф. Георгиева би била ценен член на научния екип, 

особено в работата по РП 3 и РП 4. 

Приложено:  

 Декларация от проф. дфн Иван Иванов Желязков; 

 Съгласие на членовете на колектива с промяната; 

 Декларация от проф. Катя Янчева Георгиева; 

 Автобиография на проф. Катя Янчева Георгиева; 

 Приложение 4 от конкурсните документи за проф. Катя Янчева Георгиева. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада от ръководителя на договор 

КП-06-ИНДИЯ/14 от 19.12.2019 г. за промяната в научния колектив, като бъде 

изключен от научния колектив проф. дфн Иван Иванов Желязков и на негово място 

да бъде включена проф. Катя Янчева Георгиева от ИКИТ – БАН. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-ИНДИЯ/14 от 19.12.2019 

г. за промяна в научния колектив, като от него бъде изключен проф. дфн Иван 

Иванов Желязков и на негово място да бъде включена проф. Катя Янчева 

Георгиева от ИКИТ – БАН. 

 

1.7.4. Уведомителни писма с вх. № ФНИ-222 от 25.01.2021 г. и ФНИ-522 от 

19.02.2021 г., в допълнение на вх. № ФНИ-222 от 25.01.2021 г. от проф. д-р 

инж. Георги Желев, директор на ИКИТ-БАН. 

Относно: Промяна на ръководителя на научния колектив на договори КП-06-

Китай/3 от 20.12.2018 г. на тема: „Разработване на нисколетяща платформа на базата 

на безпилотни летателни апарати с цел изграждане на интелегентна транспортна 

система в градовете“, на мястото на проф. дтн Петър Стефанов Гецов. 

Обосновка: Ръководителят на научния колектив на договор КП-06-Китай/3 от 2018 

г. - чл.-кор. проф. дтн Петър Стефанов Гецов е навършил 70 години и не е на щатна 

длъжност в ИКИТ - БАН. 

На основание чл.74, ал. 2 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ се предлага 

на негово място - проф. дтн Димо Иванов Зафиров 

Въз основа на направеното предложение за смяна на ръководителя на проекта, 

приложено изпращат изискуемите документи: 

 Копие от заповед № 165/30.12.2020 на ИКИТ-БАН; 

 Заявление за съгласие от проф. дтн Димо Иванов Зафиров да бъде 

ръководител на проект КП-06-Китай/3/20.12.2018 г.; 

 Протокол от заседание на секция „Аерокосмически системи за управление“ 

при ИКИТ-БАН за съгласие на работния колектив; 

 Актуализиран списък на работния колектив на проект КП-06-

Китай/3/20.12.2018 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в уведомителното писмо на директора 

на ИКИТ-БАН за промяна на ръководителя на договор КП-06-Китай/3 от 20.12.2018 
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г., като проф. дтн Петър Стефанов Гецов бъде заменен от проф. дтн Димо Иванов 

Зафиров, като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема уведомителното писмо на директора на ИКИТ-БАН за промяна на 

ръководителя на договор КП-06-Китай/3 от 20.12.2018 г., като проф. дтн 

Петър Стефанов Гецов бъде заменен от проф. дтн Димо Иванов Зафиров, като 

се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.7.5. Доклад с вх. № ФНИ-234 от 26.01.2021 г. от гл. ас. д-р Веселин Петков, 

ръководител на договор КП-06-КИТАЙ/14 от 08.12.2020 г., на тема: 

«Изследване и развитие на процеса на твърдофазно рециклиране на алуминиеви 

сплави», ИМСТЦХА-БАН. 

Относно: Включване на нов член в научния колектив по договора. 

Обосновка: Дни преди подписване на договора е починал един от членовете на 

научния колектив, доц. Ленко Станев. По тази причина за успешното изпълнение на 

проекта е необходимо включването на нов член на научния колектив. Това е ас. д-р 

Ангел Маринов Великов. Неговата професионална подготовка, знания и умения ще 

допринесат за решаване на задачите от плана на проекта. 

Приложено: 

 Професионална биография на ас. д-р Ангел Маринов Великов; 

 Съгласие за участие в научния колектив на ас. д-р Ангел Маринов Великов; 

 Съгласие на членовете на научния колектив за включване в колектива на ас. д-

р Ангел Маринов Великов. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада на ръководителя на договор 

КП-06-КИТАЙ/14 от 08.12.2020 г. за включването на ас. д-р Ангел Маринов 

Великов в научния колектив по договора. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-КИТАЙ/14 от 08.12.2020 

г. за включването на ас. д-р Ангел Маринов Великов в научния колектив по 

договора. 

 

1.7.6. Доклад с вх. № ФНИ-240 от 27.01.2021 г. от доц. д-р Преслав Пеев, 

ръководител на договор КП-06-Австрия/11 от 29.08.2019 г., на тема: 

„Инвентаризация на късноантични и средновековни пристанища по Западното 

Черноморие“, Институт по океанология -БАН. 

Относно: Удължаване на срока на проекта с една година (10+2 месеца) – до 

29.08.2022 г. 

Обосновка: Поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки във 

връзка с извънредната обстановка породени от COVID пандемията, изпълнението на 

Работната програма по проекта е била забавена значително, а по някои задачи и 

напълно спряно. Всички заложени международни конференции, подходящи за 

представяне на получените резултати, са отложени за есента на 2021 г. и през 2022 г. 

Следвайки основните заложени приоритети в програмата за двустранно 

сътрудничество, през изминалата година бе невъзможно осъществяването на 

двустранни визити на учени и изразходването на значителна част от средствата по 

перото „Разходи за командировки“, както и предвидените теренни изследвания. 

Приложение:  

 Писмено съгласие от страна на австрийския партньор.  
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Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада от ръководителя на договор 

КП-06-Австрия/11 от 29.08.2019 г. за удължаване на срока на проекта с една година 

(10 + 2 месеца) – до 29.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-Австрия/11 от 29.08.2019 

г. за удължаване на срока на проекта с една година (10 + 2 месеца) – до 

29.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 

 

1.7.7. Доклад с вх. № ФНИ-338 от 04.02.2021 г. от гл. ас. д-р Кирил Мишев, 

ръководител на договор КП-06-Индия-9 от 07.08.2019 г., на тема: „Изследване 

на механизмите на адаптация па български сортове домати към фосфатен 

недостиг“, Институт по физиология на растенията и генетика - БАН. 

Относно: Удължаване на срока на проекта с допълнителни 6 месеца - до 07.08.2022 

г. 

Обосновка На 07.08.2019 г. е стартирало изпълнението на проект КП-06-Индия-9, 

като съгласно утвърдената работна програма за целия срок на проекта са планирани 

две научни посещения на изследователи от Университет на Хайдерабад, Индия в 

лабораториите на ИФРГ-БАН, както и 2 научни посещения на изследователи от 

ИФРГ-БАН в лабораториите на индийските партньори. С решение на ИС на ФНИ 

(протокол № 22 от 29.05.2020 г.) срокът на договор КП-06-Индия/9 е бил удължен с 

шест месеца - до 07.02.2022 г. Причината за исканото удължение е забавяне на 

подписването на договора за финансиране между индийските партньори от 

Университет на Хайдерабад и Департамента по наука и технологии към 

Министерството по наука и технологии на Индия, което се е състояло едва в края на 

2019 г. През изминалата 2020 г. не бяха осъществени предвидените в работната 

програма на проекта научни посещения на изследователи от ИФРГ в Индия и на 

индийски учени в България, поради въведените ограничения при пътуванията във 

връзка с усложнената епидемична обстановка в двете държави. Планират тези 

отложени посещения да бъдат реализирани при първа възможност след премахване 

на ограниченията за свободно придвижване между двете страни. Ето защо молят 

срокът за изпълнение на проект КП-06-Индия-9 да бъде удължен с допълнителни 6 

(шест) месеца до месец август 2022 г. 

Приложение:  

1. Декларация за съгласие от членовете на научния колектив на ИФРГ-БАН с 

направеното предложение за удължаване на срока на проект КП-06-Индия-9 с още 

шест месеца до м. август 2022 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада от ръководителя на договор 

КП-06-Индия-9 от 07.08.2019 г. за удължаване на срока на проекта с допълнителни 6 

месеца – до 07.08.2022 г., като така общото удължаване на срока на договора ще бъде 

1 година. Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-Индия-9 от 07.08.2019 г. 

за удължаване на срока на проекта с допълнителни 6 месеца – до 07.08.2022 г., 

като така общото удължаване на срока на договора ще бъде 1 година. 

Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
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1.7.8. Молба с вх. № ФНИ-352 от 05.02.2021 г. от доц. Полина Павлишина, 

ръководител на договор КП-06-Австрия/9 от 29.08.2019 г., на тема: „Корелация 

на къснокредни палеоклиматични събития и етажни граници - доказателства от 

Тетиски ключови разрези в България и Австрия“, Софийски университет “Св. 

Климент Охридски“. 

 Относно: Удължаване на срока на договора с една година - до 29.08.2022 г. 

Обосновка: Поради съществуващите ограничения за пътуване на международно и 

университетско равнище, не е осъществена предвидената мобилност на българския и 

австрийския изследователски екип за съвместна теренна работа в България и в 

Австрия. Осъществените теренни изследвания от екипите са само локални, всеки 

екип на територията на държавата, в която живее. Удължаването на срока на проекта 

с 12 месеца ще даде възможност за наваксване и реално провеждане на тази 

мобилност и декларираната в Дейност 2 (Д.2) от работната програма съвместна 

работа на терен. Забавено е изотопното опробване и измерване на остатъчната 

намагнитеност на скалите в изследваните разрези. Тези дейности са пряко зависими 

от съвместната теренна работа и австрийската апаратура за опробване. Изотопните 

анализи и коефициенти от карбонатни проби са предвидени за измерване в 

австрийски лаборатории към Университета в Инсбрук и Университета във Виена. В 

условията на пандемия и ограничен достъп, тези лаборатории функционират много 

бавно и очакваните резултати ще бъдат забавени. Забавянето на мобилността и 

анализите води и до забавяне на публикуването на резултатите по проекта. 

Исканото удължаване е съгласувано и с Австрийските им партньори, за което е 

приложено и писмо. 

 Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в молбата от ръководителя на 

договор КП-06-Австрия/9 от 29.08.2019 г. за удължаване на срока на договора с една 

година - до 29.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема молбата от ръководителя на договор КП-06-Австрия/9 от 29.08.2019 

г. за удължаване на срока на договора с една година - до 29.08.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.7.9. Молба с вх. № ФНИ-357 от 05.02.2021 г. от проф. дфн Баян Райханова, 

ръководител на договор КП-06-МНФ/38 от 16.12.2019 г., за съфинансиране на 

международен научен форум на тема „Арабска бежанска литература: нова 

поетика и перспективи“, 14-та конференция на Европейската асоциация по 

съвременна арабска литература, Софийски университет “Св. Климент 

Охридски“. 

Относно: Удължаване срока на договора поради промяна на датите на 

международната конференция за 6-10 юни 2022 г. 

Обосновка: Международната конференция, планирана за 25-29 май 2020 г., 

отложена с актуализирано проектно предложение ФНИ-1446 от 17.08.2020 и 

одобрена с решение на ИС на ФНИ с протокол 41 от 20.11.2020 г. за 1-5 юни 2021 г. 

(Вх. № ФНИ-417 от 07.04.2020), ще се проведе в периода 6-10 юни 2022 г. в сградата 

на СУ „Св. Климент Охридски“. Решението за отлагане е било взето на 

международно ниво от членовете на Европейската асоциация след обстойни 

дискусии относно начина и срокове на провеждане на конференцията. Отчетът ще 

бъде представен в срок до един месец след приключване на конференцията. 
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Приложено: 

 Административен договор № КП-06-МНФ/38 от 16.12.2019 г. с приложение № 

1; 

 Актуализиран финансов план с Вх. № ФНИ-65 от 16.01.2020 г. с обосновка, с 

посочени други финансови източници. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК подкрепя планираната за 25-29 май 2020 г., отложена за 1-5 юни 2021 г. 

конференция да бъде проведена в периода 6-10 юни 2022 г. 

2. ПНЕК предлага ИС да вземе решение относно процедурата по удължаване на 

договора. 
 

Решение на ИС: 

Да се изпрати актуализирано проектно предложение до ВНЕК по КОСТ и 

международни научни форуми за провеждането на форума в периода 6-10 юни 

2022 г. Ако форумът бъде одобрен няма да се налага възстановяване на 

средствата. 

 

1.7.10. Заявление с вх. № ФНИ-365 от 05.02.2021 г. от проф. д-р Филип Мачев, 

ръководител на договор КП-06-Русия-32 от 17.12.2020 г., на тема: „Еклогити 

от високометаморфните терени на Южна България и Южен Урал – 

протолитна възраст и възраст на НР метаморфизъм“, Софийски университет 

“Св. Климент Охридски“. 

Относно: Включване на гл. ас. д-р Милена Георгиева Георгиева, като нов член на 

научния колектив. 

Обосновка: Във връзка с подобряване на работата по проекта, молят за разрешение 

като член на работния колектив от българска страна да бъде включена гл. ас. д-р 

Милена Георгиева Георгиева от СУ „Св. Климент Охридски“. Гл. ас. Милена 

Георгиева е утвърден учен в областта на метаморфната петрология и включването и в 

работния колектив ще подобри качеството на планираните дейности и постигането на 

научните резултати. Участието на гл. ас. Георгиева бе дискутирано още на етап 

проектно предложение, но поради редица съображения, включително и вероятните 

ограничения за пътуване, свързани с пандемията, то не бе реализирано. 

Приложено: 

1. Автобиография на гл. ас. д-р Милена Георгиева; 

2. Приложение 4 – декларация за обработка на лични данни, попълнена от гл. ас. д-р 

Милена Георгиева. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в заявлението от ръководителя на 

договор КП-06-Русия-32 от 17.12.2020 г. за включване на гл. ас. д-р Милена 

Георгиева Георгиева, като нов член на научния колектив по договора, при условие, 

че ръководителят представи декларация за съгласие на гл. ас. д-р Милена Георгиева 

за включването ѝ в колектива и съгласие от списъка на членовете на колектива за 

тази промяна. Необходимо е за тази промяна да бъде уведомен и ръководителя на 

базовата организация. 
 

Решение на ИС: 

Приема заявлението от ръководителя на договор КП-06-Русия-32 от 

17.12.2020 г. за включване на гл. ас. д-р Милена Георгиева Георгиева, като 

нов член на научния колектив по договора, при условие, че ръководителят 

представи декларация за съгласие на гл. ас. д-р Милена Георгиева за 

включването ѝ в колектива и съгласие от списъка на членовете на колектива за 
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тази промяна, както и да бъде уведомен ръководителя на базовата 

организация. 

 

1.7.11. Доклад с вх. № ФНИ-374 от 08.02.2021 г. от доц. д-р Георги Добриков, 

ръководител на договор КП-06-Индия-1 от 07.08.2019 г., на тема: „Стабилни 

и високочувствителни фотодетектори на базата на перовскитни материали“, 

Технически университет – София. 

Относно: Удължаване на срока на договора с една година – до 07.08.2022 г. 

Обосновка: Във връзка с разгледаното от ИС на ФНИ искане от индийска страна за 

удължение на срока на договора с една година, молят, срокът на договора да бъде 

удължен до август 2022 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада от ръководителя на договор 

КП-06-Индия-1 от 07.08.2019 г. за удължаване на срока на договора с една година - 

до 07.08.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника 

на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-Индия-1 от 07.08.2019 г. 

за удължаване на срока на договора с една година - до 07.08.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.7.12. Доклад с вх. № ФНИ-375 от 08.02.2021 г. от доц. д-р Мария Александрова-

Пандиева, ръководител на договор КП-06-Индия-6 от 07.08.2019 г., на тема: 

„Високоефективни безоловни перовскитни слънчеви клетки“, Технически 

университет- София. 

Относно: Удължаване на срока на договора с още 6 месеца – до 07.08.2022 г., като 

така общото удължаване ще бъде 1 година. 

Обосновка : Във връзка с решение на ПНЕК от 20.01.2021 г., (Протокол 18) да се 

удължи договор КП-06-Индия/6 от 2019 г. с шест месеца - до 07.02.2022 г. и 

съобразно разгледаното от ИС на ФНИ искане от индийска страна за удължение на 

срока на договора с една година, молят, срокът на договора да бъде удължен с още 6 

месеца като общото удължаване на срока да бъде една година (до август 2022 г). 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада от ръководителя на договор 

КП-06-Индия-6 от 07.08.2019 г. за удължаване на срока на договора с още 6 месеца – 

до 07.08.2022 г., като така общото удължаване ще бъде 1 година. Необходимо е да се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-Индия-6 от 07.08.2019 г. 

за удължаване на срока на договора с още 6 месеца – до 07.08.2022 г., като 

така общото удължаване ще бъде 1 година, като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.7.13. Доклад с вх. № ФНИ-376 от 09.02.2021 г. от доц. д-р Костадинка Колева, 

ръководител на договор КП-06-Индия-14 от 19.12.2019 г., на тема: „ Ерупции, 

потоци и вълни в слънчевата атмосфера и тяхното влияние върху космическия 

климат“, Институт за космически изследвания и технологии- БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 1 година – до 19.12.2022 г. 

Обосновка: Поради възникналата сложна епидемиологична обстановка с COV1D-19 

всички изследвания по проекта претърпяха съществено забавяне. Забавянето е 

свързано с невъзможността за осъществяване на работни срещи планувани по 
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проекта. Основните пера в бюджета на договора са свързани с пътни разходи и 

разходи за пребиване при посещение на партньорските организации. Поради силното 

ограничаване на пътуванията зад граница и забраната за организиране на групови 

мероприятия, средствата от бюджета на проекта не могат да бъдат усвоени. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада от ръководителя на договор 

КП-06-Индия-14 от 19.12.2019 г. за удължаване на срока на договора с 1 година – до 

19.12.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-Индия-14 от 19.12.2019 г. 

за удължаване на срока на договора с 1 година – до 19.12.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.7.14. Доклад с вх. № ФНИ-381 от 09.02.2021 г. от проф. дбн Маргарита Камбурова, 

ръководител на договор КП-06-Русия-17 от 27.09.2019 г., на тема: „ 

Разграждане на пластмасови отпадъци от екстремофилни прокариоти“, 

Институт по микробиология - БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 1 година – до 27.09.2022 г. 

Обосновка: Със заповед номер 996/19.12.2019 г. на Директора на Институт по 

микробиология, БАН е била открита процедура 6/2019 за възлагане на обществена 

поръчка, в която е била включена и заявката за химикали и консумативи по договор 

КП-06-Русия-17. Договорите със спечелилите фирми били сключени в периода 

30.04.- 03.07.2020 г., като по такъв начин е било невъзможно стартирането на 

работата повече от осем месеца. Съгласно условията на конкурса, предвидените 

разходи за командировки са 25% от преките допустими разходи. Създалата се 

пандемична ситуация не позволява пътуванията, както за обменни командировки с 

руски колеги, така и за участие в научни конференции. При добро развитие биха 

могли да се реализират първоначално планираните пътувания през следващата 

година. Ковид-пандемията се отрази на нормалното протичане на работния процес, 

включително заболяване и дългосрочно отсъствие на членове на колектива.  

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада от ръководителя на договор 

КП-06-Русия-17 от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 1 година - 

27.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми партньорската 

организация за удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави 

информация на Фонда за уведомяването. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-Русия-17 от 27.09.2019 г. 

за удължаване на срока на договора с 1 година - 27.09.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Задължава 

ръководителя на проекта да уведоми партньорската организация за 

удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на 

Фонда за уведомяването.  

 

1.7.15. Заявление с вх. № ФНИ-525 от 10.02.2021 г. от доц. д-р Тодор Пеняшки, 

ръководител на договор КП-06-Русия/8 от 27.09.2019 г. на тема: 

„Подобряване на качеството на повърхностите, получени чрез адитивни 

технологии посредством реакционна електроискрова обработка“, ИПАЗР „Н. 

Пушкаров“. 
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Относно: Удължаване на срока на договора с 10 месеца в допълнение с получените 2 

месеца служебно за всички проекти, или общо 1 година - до 27.09.2022 г. 

Обосновка: Удължаването се налага поради усложнената обстановка, свързана с 

пандемията COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната, както и в 

чужбина, и произтичащите от това затруднения за цялостното изпълнение на 

предвидените дейности и за приключване в срок на дейностите по проекта. 

Основната част от дейностите по проекта е свързана с работни срещи и съвместни 

експерименти на българския и руския екипи, с провеждане на съвместни 

експериментални изследвания на уникалната апаратура на руските партньори. 

Наложените законни ограничения относно мерките за социална дистанция и 

ограничаване достъпа до ИПАЗР „Н. Пушкаров“ и тези за пътуване в чужбина не са 

позволили да се осъществят предвидените визити и работни срещи, провеждането на 

съвместните експерименти и изпълнението на заложените в работните пакети и 

работната програма задачи и цели. Поради създалата се миналата година обстановка 

и продължителните противоепидемични мерки и ограничаване на достъпа в научните 

звена в БАН и на ТУ, не са изцяло завършени част от изследванията, планирани в 

институтите на БАН, ТУ-Русе и ТУ-София. Поради несъстоялите се командировки и 

работни срещи не са изпълнени дейности 1.3, 2.1. и 3.1 от РП2 и РПЗ, а дейности 2.2., 

2.3. и 3.2. от РП2 и РПЗ, които са методично свързани с дейности 1.3, 2.1. и 3.1, са 

изпълнени само частично. Част от научните конференции и форуми, в които са 

планували да участват били отменени поради пандемията, докато стане възможно 

присъственото участие на учените и са затруднени да популяризират получените 

досега резултати, а те са обещаващи. Във връзка с пандемичната обстановка е 

практически невъзможно изпълнението на планираните по бюджета дейности, 

свързани с пътувания, както провеждането на редица важни за проекта изследвания в 

техните институти. Поради това по проекта са налице и почти изцяло неизразходвани 

средства по пера „Разходи за командировки“ и „Разходи за външни изпълнители“. 

Приложено: 

1. Уведомително писмо до партньорската организация за исканото от тях удължаване 

на срока на договора; 

2. Запитване от страна на партньорския екип до Руския изследователски фонд за 

удължаване срока на договора. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в заявлението от ръководителя на 

договор КП-06-Русия-08 от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 10 

месеца в допълнение с получените 2 месеца служебно за всички проекти или общо 1 

година - до 27.09.2022 г., като се сключи  допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ.  
 

Решение на ИС: 

Приема заявлението от ръководителя на договор КП-06-Русия-08 от 

27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 10 месеца в допълнение с 

получените 2 месеца служебно за всички проекти или общо 1 година - до 

27.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 

 

1.7.16. Доклад с вх. № ФНИ-423 от 15.02.2021 г. от доц. Даниела Джонова-

Атанасова, ръководител на договор КП-06-ИНДИЯ/11 от 02.09.2019 г. на 

тема „Топлинен акумулатор на основата на материал с промяна на фазовото 

състояние в термични системи със слънчева енергия или оползотворяване на 

отпадна топлина“, Институт по инженерна химия- БАН. 
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Относно: Удължаване на срока на договора с 1 година – до 02.09.2022 г. 

Обосновка: Във връзка с писмо от 01.02.2021 г., относно удължаване на срока за 

изпълнението на договорите с една година по програми за двустранно 

сътрудничество 2018 г. - България - Индия, поради невъзможността за размяна на 

визити през последната година, молят проекта да бъде удължен с една година за 

осъществяване на работната програма. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада от ръководителя на договор 

КП-06-ИНДИЯ/11 от 02.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 1 година - 

до 02.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника 

на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-ИНДИЯ/11 от 02.09.2019 

г. за удължаване на срока на договора с 1 година - до 02.09.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.7.17. Доклад с вх. № ФНИ-468 от 16.02.2021 г. от доц. Даниела Джонова-

Атанасова, ръководител на договор КП-06-Русия-3 от 27.09.2019 г., на тема 

„Моделиране и експериментално изследване на междуфазово масопренасяне 

при дестилационни, абсорбционни, адсорбционни и каталични процеси в 

индустриални колонни апарати“, Институт по инженерна химия- БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 1 година – до 27.09.2022 г. 

Обосновка: Поради пандемията и невъзможността за размяна на визити през 

последната година по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. - България - 

Русия - 2018-2019 г., молят проекта да бъде удължен с една година за осъществяване 

на работната програма. 

Приложение: 

 Писмо за съгласие от партньора в Русия. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада от ръководителя на договор 

КП-06-Русия-3 от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 1 година - до 

27.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-Русия-3 от 27.09.2019 г. 

за удължаване на срока на договора с 1 година - до 27.09.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.7.18. Заявление с вх. № ФНИ-478 от 17.02.2021 г. от проф. д-р Татяна Табакова, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/4 от 14.12.2018 г. на тема „Нови 

каталитични материали за очистване на замърсители на въздуха”, Институт по 

катализ - БАН. 

Относно: Промени във финансовия план чрез преразпределение на средства, 

надвишаващи 15 % от общия размер, като сума в размер на 7000 лв. от перо „Участие 

в конференции, извън организираните в рамките на Акцията“ се прехвърлят, както 

следва: 

 Към перо 1. „Апаратура и специфично оборудване“ - 870 лв.; 

 Към перо 2. „Материали, химикали и консумативи“ - 2 630 лв.; 

 Към перо 3. „Възнаграждение на научния колектив“ - 1 500 лв.; 

 Към перо 4. „Заплащане за външни услуги за изпълнение на проекта“ - 2 000 

лв. 
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Обосновка: Преразпределението се налага във връзка с продължаващата 

епидемиологична обстановка и липса на сигурност за участие в международни 

форуми. Средствата ще бъдат използвани за командировка в страната (пътни, дневни 

и квартирни пари) и такса правоучастие в онлайн конференции. 

Срокът на договора с удължен с решение на ИС (Протокол № 43 от 04.12.2020 год.) 

до 14 октомври 2021 г. и е подписано допълнително споразумение. 

Приложено: 

 Копие на финансовия план и предложение за актуализиран финансов план (с 

обосновка). 

Решение на ПНЕК:  

1. ПНЕК подкрепя искането в заявлението от ръководителя на договор КП-06-

КОСТ/4 от 14.12.2018 г. за промени във финансовия план чрез преразпределение 

на средства, надвишаващи 15 % от общия размер, като сума в размер на 7000 лв. 

от перо „Участие в конференции, извън организираните в рамките на Акцията“ се 

прехвърлят, както следва: 

- Към перо 1. „Апаратура и специфично оборудване“ - 870 лв.; 

- Към перо 2. „Материали, химикали и консумативи“ - 2 630 лв.; 

- Към перо 3. „Възнаграждение на научния колектив“ - 1 500 лв.; 

- Към перо 4. „Заплащане за външни услуги за изпълнение на проекта“ - 2 000 лв. 

2. Тъй като промените във финансовия план надвишават 15 % от преките допустими 

разходи е необходимо да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема заявлението от ръководителя на договор КП-06-КОСТ/4 от 

14.12.2018 г. за промени във финансовия план чрез преразпределение на 

средства, надвишаващи 15 % от общия размер, като сумата в размер на 7000 

лв. от перо „Участие в конференции, извън организираните в рамките на 

Акцията“ се прехвърли, както следва: 

- Към перо 1. „Апаратура и специфично оборудване“ - 870 лв.; 

- Към перо 2. „Материали, химикали и консумативи“ - 2 630 лв.; 

- Към перо 3. „Възнаграждение на научния колектив“ - 1 500 лв.; 

- Към перо 4. „Заплащане за външни услуги за изпълнение на проекта“ - 2 

000 лв. 

2. Приема да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 

 

1.7.19. Заявление с вх. № ФНИ-500 от 18.02.2021 г. от проф. дфн Йорданка Семкова, 

ръководител на договор КП-06-Русия-24 от 28.09.2019 г. на тема „Изследване 

на радиационния фон в междупланетното космическо пространство, на 

окололунна и около марсианска орбити, на повърхността на Луната и Марс“, 

ИКИТ- БАН. 

Относно: Удължаване на срока на изпълнение на договора със 6 месеца + 2 месеца 

служебно дадени от ФНИ, или общо 8 месеца – до 28.05.2022 г. 

Обосновка: Мотивите за искането са:  

- забавяне на изпълнение на някои дейности по проекта поради наложените 

ограничения във връзка с пандемията от Ковид-19 (дейност 1.5 "Числено 

моделиране на процеса на измерване на дозиметъра и оценка на очакваните ЛПЕ 

спектри, мощности на дозите и потоците частици", поради невъзможност за 

достъп до изчислителни мощности);  
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- невъзможност за командировки за срещи с руските партньори за изпълнение 

съвместните пакети от проекта и поради това забавяне на някои от планираните 

съвместни дейности и публикации;  

- отлагане на международни научни конференции, на които е предвидено да се 

представят резултатите от проекта за края на 2021-2022 г.; 

-  забавяне на отговор от научни списания с импакт фактор и забавяне на рецензии 

по представени публикации.  

Тъй като съгласно договора основната му цел е насърчаване на мобилността 

/обменът/ между двете страни на учени, работещи по съвместни проекти, считат 

че удължаването на срока за изпълнение на проекта ще даде възможност тази цел 

да се реализира в по-голяма степен. 

За необходимостта от удължение на проекта са уведомени и руските им 

партньори и е съгласувано искане за удължаване на проекта и от тяхна страна. 

Копие от заявлението се изпраща до ръководителя на проекта от руска страна. 

Приложено е одобрение от ръководителя на базовата организация. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в заявлението от ръководителя на 

договор КП-06-Русия-24 от 28.09.2019 г. за удължаване на срока на изпълнение на 

договора със 6 месеца + 2 месеца служебно дадени от ФНИ, или общо 8 месеца – до 

28.05.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема заявлението от ръководителя на договор КП-06-Русия-24 от 

28.09.2019 г. за удължаване на срока на изпълнение на договора със 6 месеца 

+ 2 месеца служебно дадени от ФНИ, или общо 8 месеца – до 28.05.2022 г., 

като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.7.20. Уведомление  с вх. № ФНИ-533 от 22.02.2021 г. от проф. дн Марио Митов, 

ръководител на договор КП-06-МНФ/25 от 17.12.2020 г., за съфинансиране 

на международен научен форум на тема "Девета Международна конференция 

на ПМФ-2021 .,Съвременни тенденции в науката" Югозападен университет 

„Неофит Рилски“. 

Относно: Решение за отлагане провеждането на конференцията, първоначално 

предвидена за периода 16.06.-20.06.2021 г. за м. септември 2021 г.  

Обосновка: На разширен Декански съвет на Природо-математическия факултет на 

Югозападния университет „Неофит Рилски“, проведен на 10.02.2021 г. бе обсъдена 

динамичната епидемична обстановка у нас и по света и бе взето решение 

провеждането на Деветата международна конференция "Modern Trends in Science" да 

бъде отложено за периода 15-19.09.2021 г. Решението бе съобразено с очакваното 

подобряване на епидемичната обстановка към края на лятото в резултат на масовото 

ваксинираме на населението, което би дало възможност за по-голям брой български и 

чуждестранни участници да представят своите научни постижения на предстоящия 

форум. В момента се подготвя актуализиране на уеб-сайта на конференцията и 

разпространяват информацията за промените в датите за провеждането й до 

поканените лектори и потенциалните участници. Настоящото уведомление е във 

връзка със сключения административен договор № КП-06-МНФ/ 25 от 17.12.2020 за 

съфинансиране на международен научен форум на тема Девета Международна 

конференция на ПМФ-2021 „Съвременни тенденции в науката“ и получено 

финансиране от страна на ФНИ в размер на 10 000 (десет хиляди) лв. Биха искали да 
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ги уведомим дали е необходимо да бъде направена корекция на чл. 2 ( 1) на договора 

по отношение на датите за провеждане на научния форум. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК не възразява относно искането в уведомителното писмо на ръководителя на 

договор КП-06-МНФ/25 от 17.12.2020 г. за отлагане провеждането на 

конференцията в периода 15-19.09.2021 г.  

2. ПНЕК уведомява ръководителя, че не е необходимо да се коригира чл. 2 (1) от 

договора по отношение на датите за провеждане на научния форум, тъй като ще 

бъде сключено допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-

МНФ/25 от 17.12.2020 г. за отлагане провеждането на конференцията в 

периода 15.09.-19.09.2021 г. 

2. Приема да се сключи допълнително споразумение за промяната на датите 

на провеждането на форума. 

 

1.7.21. Заявление с вх. № ФНИ-636 от 02.03.2021 г. от проф. д-р Иванка Цаковска, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/3 от 18.06.2019 г. на тема „Нови 

диагностични и терапевтични средства срещу тумори, проявяващи 

множествена лекарствена резистентност”, ИБФБМИ- БАН.  

Относно: Промяна на финансов план по договора, както следва: 

- 7000 лева (седем хиляди лева) от група „5. Участие в конференции, извън 

организираните в рамките на Акцията“ бъдат прехвърлени в група „2. Материали, 

химикали и консумативи“, която съгласно финансовата обосновка на проекта, е 

предвидена основно за закупуване на едногодишни лицензи на специализиран 

софтуер за молекулно моделиране. 

Исканото прехвърляне (7000 лв.) представлява 18.6% от общия размер на 

допустимите преки разходи по проекта (37 600 лв.). Исканото преразпределение е 

между групи допустими разходи, които нямат наложено съотношение съгласно 

насоките на Процедурата за национално съфинансиране. 

Обосновка Наложените ограничения вследствие на пандемията от C0VID-19 

сериозно възпрепятстват реализирането на планираните участия в конференции в 

рамките на проекта. В резултат на тези ограничения през последната година всички 

научни комуникации, включително с партньорите в COST акцията (СА 17104), се 

осъществяват чрез онлайн научни срещи и в рамките на оставащия период от 

изпълнението на проекта не се очертават подходящи научни конференции по 

тематиката на Акцията. В същото време научните контакти и сътрудничество, както 

и научната продукция по договор КП-06-КОСТ/3/18.06.2019 се осъществяват 

успешно - бяха публикувани три научни статии в списания с импакт фактор 

съвместно с партньори от COST акцията. В процес на разработка са и две нови 

научни изследвания, също съвместно с партньори от COST акцията. Тези 

изследвания предполагат възможност за валидиране на резултатите с използването на 

допълнителни софтуерни пакети за молекулно моделиране, в работата с които екипът 

но проекта има богат опит и могат да бъдат закупени при подходящо 

преразпределение на средствата по договора. 

Приложено:  

- Действащ и актуализиран финансов план (предложение). 

Решение на ПНЕК:  



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 49/26.03.2021 г. 

96 

1. ПНЕК подкрепя искането в заявлението от ръководителя на договор КП-06-

КОСТ/3 от 18.06.2019 г. за промяна във финансовия план, като 7000 лева (седем 

хиляди лева) от група „5. Участие в конференции, извън организираните в 

рамките на Акцията“ бъдат прехвърлени в група „2. Материали, химикали и 

консумативи“. 

2. Тъй като промените във финансовия план надвишават 15 % от преките допустими 

разходи е необходимо да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема заявлението от ръководителя на договор КП-06-КОСТ/3 от 

18.06.2019 г. за промяна във финансовия план, като 7000 лева (седем хиляди 

лева) от група „5. Участие в конференции, извън организираните в рамките на 

Акцията“ бъдат прехвърлени в група „2. Материали, химикали и 

консумативи“. 

2. Приема се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 

 

1.7.22. Молба с вх. № ФНИ-655 от 04.03.2021 г. от проф. дн Даниела Йорданова, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/2 от 14.12.2018 г. на тема: 

„Обединението науки за почвите и архео-геофизика: надграждане отвъд 

проучвателните методи“, НИГГГ- БАН. 

Относно: Промяна във финансовия план, както следва:  

- от перо „Участие в международни конференции извън организираните в рамките 

на Акцията“ да се прехвърлят 5200 лв. към перо „Апаратура и специфично 

оборудване“ и 3600 лв. към перо „Други разходи“. 

- Исканата сума по перо „Апаратура и специфично оборудване" е за закупуване на 

един лабораторен pH метър (~1800 лв.) и един бинокулярен микроскоп (~3400 

лв.). рН метърът е необходим за дооборудване на лабораторията с цел изследване 

на киселинността на почвените проби, събрани от проучваните археологически 

профили „Петко Каравелово“ и „Юнаците“. Тези данни са необходими за анализ 

на условията на средата, от които зависи съхраняването на първичната магнитна 

минералогия. Другият апарат - бинокулярен микроскоп е нужен за провеждане на 

част от планираните анализи в рамките на неосъществената STSM визита в 

партньорската лаборатория В Университета в Гейт (Белгия). Съгласно работния 

план е необходимо идентифициране и отделяне на частици със специфична 

сферична морфология, които често присъстват в антропогенно променени 

материали при използване на огън. Закупуването на бинокулярен микроскоп ще 

позволи да се осъществят тези изследвания за едрата фракция на изследваните 

седименти. 

Сумата, с която се увеличават разходите в перо „Други разходи” е необходима за 

заплащане на таксите правоучастие във виртуалните конференции. Общата сума на 

исканото преразпределение не надвишава допустимите 25% от преките разходи по 

проекта, които могат да се прехвърлят към други пера. 

Обосновка: Основната част от неусвоените средства са по перо „Участие в 

конференции, извън организираните в рамките на Акцията“ (18000 лв.), които бяха 

планирани за разходи по участие на членове на работния колектив в международни 

научни конференции за представяне на резултатите по проекта. След одобреното 

удължение на договора до 14.10.2021 г. (решение на ИС с протокол № 37 от 9.10.2020 

г.) е било планирано участие на 4 души от работния колектив в две международни 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 49/26.03.2021 г. 

97 

конференции - EGU2021 (Виена) и 11th Congress of Balkan Geophysical Society 

(Румъния). Поради оставащата усложнена ситуация с пандемията от коронавирус, и 

двете мероприятия са били трансформирани във виртуални събития. Поради тази 

причина основната част от предвидените разходи по това перо не може да се 

изразходва в съответствие с утвърдения финансов план на договора. Освен това, 

осъществяването на научноизследователския план за работа  се е предвиждало 

провеждане на допълнителни специализирани немагнитни изследвания в 

партньорска лаборатория от акцията COST SAGA (Ghent University Belgium) чрез 

осъществяване на краткосрочни научни мисии (STSM). Отново във връзка с 

пандемията тези визити бяха преустановени от м. март 2020 г. Това доведе до 

невъзможност да се получат необходимите допълнителни данни, чрез които да се 

проведат планираните интердисциплинарни изследвания.  

Приложено: 

- Актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК подкрепя искането в молбата от ръководителя на договор КП-06-КОСТ/2 

от 14.12.2018 г. за промяна във финансовия план, като се прехвърлят 5200 лв. от 

перо „Участие в международни конференции извън организираните в рамките на 

Акцията“ към перо „Апаратура и специфично оборудване“ и 3600 лв. от същото 

перо към перо „Други разходи“. 

2. Тъй като промените във финансовия план надвишават 15 % от преките допустими 

разходи е необходимо да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема молбата от ръководителя на договор КП-06-КОСТ/2 от 14.12.2018 

г. за промяна във финансовия план, като се прехвърлят 5200 лв. от перо 

„Участие в международни конференции извън организираните в рамките на 

Акцията“ към перо „Апаратура и специфично оборудване“ и 3600 лв. от 

същото перо към перо „Други разходи“. 

2. Приема да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. 

 

1.7.23. Доклад с вх. № ФНИ-746 от 15.03.2021 г. от доц. д-р Марко Скарпа, 

ръководител на договор КП-06-Русия/25 от 28.09.2019 г., на тема: 

«Манастирските библиотеки в южнославянските земи и Русия през XIV - XVI 

век“, Кирило-Методиевски научен център – БАН. 

Относно:  
1. Удължаване срока на договора с 12 месеца - до 28.09.2022 г.; 

2. Прехвърляне на 5520 лв. (15% от общия размер на преките допустими разходи) от 

перо 4 „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“ в перо 3 

„Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

Обосновка:  

1. Договорът е сключен за срок от 24 месеца и този срок изтича на 28.09.2021 г. 

Колективът на проекта е положил всички усилия за реализирането на заложените 

задачи. Една част от резултатите вече са реализирани или ще бъдат реализирани в 

близко бъдеще. Но дългото епидемиологично положени, което вече покрива 2/3 

от периода на проекта, освен, че забавя всяко изследване, поради затруднената 

работа в библиотеките и ръкописните хранилища, е попречило да осъществят 

тази част от изследването, която е характерна за този тип проекти – командировки 
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до Русия, работа в ръкописните отдели на библиотеките, участие в съвместни 

научни мероприятия. Постарали са се да използват всички електронни услуги, за 

да поддържат отношения с руските си колеги и да участват виртуално на лекции и 

конференции. Удължаването на срока е съгласувано с руската страна. 

Надяват се, че през лятото или най-късно през есента би трябвало да може да се 

пътува пак, за да свършат успешно научно-изследователската дейност по проекта. 

2. Прехвърлянето на горепосочената сума ще бъде използвана за издание на научен 

сборник от проведената конференция и научни изследвания. 

Приложено: 

- Стар финансов пан; 

- Актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК: 

1. ПНЕК подкрепя искането в доклада от ръководителя на договор КП-06-Русия/25 

от 28.09.2019 г. за удължаване срока на договора с 12 месеца - до 28.09.2022 г., 

като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

2. ПНЕК подкрепя прехвърляне на 5520 лв. (15% от общия размер на преките 

допустими разходи) от перо 4 „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“ в перо 3 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада от ръководителя на договор КП-06-Русия/25 от 28.09.2019 

г. за удължаване срока на договора с 12 месеца - до 28.09.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

2. Приема прехвърляне на 5520 лв. (15% от общия размер на преките 

допустими разходи) от перо 4 „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“ в перо 3 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта“. 

 

1.7.24. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Русия 01/7 от 2017 г., на тема: 

„Разработка на нови оптически технологии за повишаване на качеството на 

ранната диагностика на рака на стомаха“, с ръководител доц. Екатерина 

Борисова, Институт по електроника-БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

Преведени средства: 25 000 лв. 

Неизразходвани средства: 17.14 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 24 982.86 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 6 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема 

оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Русия 01/7 от 2017 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0812) финансово становище с вх. № 94ЮЮ/19 от 19.07.2019 г., че разходите по 

договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 24 982.86 лв. и 

че сумата на непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 17.14 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Русия 

01/7 от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 0812) финансово становище с вх. № 94ЮЮ/19 от 19.07.2019 г., че 

разходите по договора за целия проект са признати и законосъобразни в 

размер на 24 982.86 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 17.14 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Русия 01/7 от 2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

 

1.7.25. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Франция 01/6 от 2017, на тема: 

„Калибровъчни теории,струни и дуалности“, с ръководител доц. д-р Мариян 

Станишков, ИЯИЯЕ- БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

Преведени средства: 16 000 лв. 

Неизразходвани средства: 347.01 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 15 652.99 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 5 

От тях с импакт ранг: 3 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Франция 01/6 от 2017. 

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

0812) финансово становище с вх. № 94ЮЮ/20 от 14.08.2019 г., че разходите по 

договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 15 652.99 лв. и 

че сумата на непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 347.01 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор 

ДНТС/Франция 01/6 от 2017. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 0812) финансово становище с вх. № 94ЮЮ/20 от 14.08.2019 г., че 

разходите по договора за целия проект са признати и законосъобразни в 

размер на 15 652.99 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 347.01 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Франция 01/6 от 2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

 

1.7.26. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/6 от 2017 г., на тема: 

„Проучване върху посттимусната стабилност на foxp3 експресията за 

поддържане на имунологична толерантност“, с ръководител доц. Велислава 

Терзиева, Институт по Биология и Имунология на Размножаването “Акад. 

Кирил Братанов” – БАН. 

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

      Първоначална обща сума на договора: 28 000 лв. 

      Преведени средства: 28 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 12 689.32 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 450.50 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор:  14 860.18 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 2 

      Брой млади учени в проекта:  0 

      Брой научни публикации (общо): 1 

      От тях с импакт фактор: 0 

      От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема 

оценка „Добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 01/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 297) 

финансово становище с вх. № 94ЕЕ/3 от 23.01.2020 г., че разходите по договора за 

целия проект са признати и законосъобразни в размер на 14 860,18 лв. и че сумата 

на непризнатите разходи е в размер на 450.50 лв.  

3. Приема непризнатите средства в размер на 450.50 лв. и неизразходваните средства 

в размер на 12 689.32 лв. или общо 13 139.82 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 01/6 

от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 297) финансово становище с вх. № 94ЕЕ/3 от 23.01.2020 г., че разходите 

по договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 14 

860.18 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 450.50 лв.  

3. Приема непризнатите средства в размер на 450.50 лв. и неизразходваните 

средства в размер на 12 689.32 лв. или общо 13 139.82 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 
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4. Приема договор ДНТС/Австрия 01/6 от 2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.7.27. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/3 от 2016 г., на тема: „Електрически 

разряди в течности и контакт в течности за бъдещи приложения“, с 

ръководител доц. д-р Евгения Бенова-Шопова, СУ „Св. Климент Охридски“. 

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

        Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

        Преведени средства:20 000 лв. 

        Неизразходвани средства: 8.99 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

        Признати разходи от финансовия одитор: 19 991.01 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 1 

        Брой млади учени в проекта: 8 

        Брой научни публикации (общо): 4 

        От тях с импакт фактор: 0 

        От тях с импакт ранг: 1 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/3 от 2016. 

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

0647) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 19 991.01 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 8.99 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/3 от 2016. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 0647) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 19 991.01 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 8.99 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/3 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.28. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/18 от 2017 г., на тема: „In vitro 3D 

клетъчни системи – състояние близко до естественото“, с ръководител доц. д-

р Милена Мурджева-Андонова, ИБИР – БАН (при обсъждането и оценяването 

на отчета отсъства доц. Елена Кистанова – член на колектива на проекта). 

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

        Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

        Преведени средства: 40 000  лв. 

        Неизразходвани средства: 6347.45 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 
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        Признати разходи от финансовия одитор: 33 652.55 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 3 

        Брой млади учени в проекта: 3 (постдокторанти) 

        Брой научни публикации (общо): 1 

        От тях с импакт фактор: 0  

        От тях с импакт ранг: 1 

        Брой участия в научни форуми: 12 (8 в рамките на Акцията и 4 други) 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема 

оценка „Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/18 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 297) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 33 952.55 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 6347.45 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/18 от 

2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 297) финансово становище, че разходите по договора за целия проект 

са признати и законосъобразни в размер на 33 652.55 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 6347.45 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/18 от 2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.7.29. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/19 от 2017 г., на тема: „Европейска 

мрежа за мултидисциплинарни проучвания и биомедицинско приложенише на 

автофагията“, с ръководител проф. д-р Радостина Александрова, ИЕМПАМ – 

БАН. 

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

        Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

        Преведени средства: 40 000 лв. 

        Неизразходвани средства: 0 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

        Признати разходи от финансовия одитор: 40 000 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 4 

        Брой млади учени в проекта: 4 

        Брой научни публикации (общо): 3  

        От тях с импакт фактор: 0 

        От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема 

оценка „Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/19 от 2017. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

5530) финансово становище с вх. № 94КК/21 от 10.02.2020 г., че разходите по 

договора за целия проект са признати и законосъобразни в размер на 40 000 лв. и че 

сумата на непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/19 от 

2017. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 5530) финансово становище с вх. № 94КК/21 от 10.02.2020 г., че 

разходите по договора за целия проект са признати и законосъобразни в 

размер на 40 000 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема договор ДКОСТ 01/19 от 2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

1.7.30. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/12 от 2017 г., на тема: 

„Мониторинг и идентификация на ентомопатогенната гъба Entomophaga 

maimaiga в популации на Lymantria dispar“, с ръководител проф. д-р Даниела 

Пиларска, Нов български университет. 

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

        Първоначална обща сума на договора: 24 500 лв. 

        Преведени средства: 24 500 лв. 

        Неизразходвани средства: 1295.28 лв. 

        Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

        Признати разходи от финансовия одитор: 23 204.72 лв. 

        Брой докторанти в проекта: 0 

        Брой млади учени в проекта: 0 

        Брой научни публикации (общо): 2 

        От тях с импакт фактор: 0 

        От тях с импакт ранг: 1 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема 

оценка „Добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 01/12 от 2017. 

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

0156) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати 

и законосъобразни в размер на 23 204.72 лв. и че сумата на непризнатите разходи е 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 1295.28 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 01/12 

от 2017. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

(№ 0156) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 23 204.72 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 
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3. Приема неизразходваните средства в размер на 1295.28 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Австрия 01/12 от 2017 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклад на ВНЕК по двустранно сътрудничество 

 

2.1.Доклад с вх. № ФНИ-776 от 17.03.2021 г. от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на ВНЕК по Двустранно сътрудничество 2021 относно 

електронни форми за оценка на проектни предложения по „Конкурс за проекти 

по програми за двустранно сътрудничество България – Австрия – 2020 г.“. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема да се тества предложената карта за оценка в конкурсната процедура с 

Австрия, като се даде възможност при необходимост да се използват 

стандартните форми на експертната карта по конкурса. 

2. Картата за оценка няма да бъде призната, в случай на установено 

модифициране на нейната форма от съответния оценител. 

  

 

По т. 3 от дневния ред – Приемане на Годишен отчет на ФНИ за 2020 г. 

3.1. Управителят – проф. Вайсилов, представи пред членовете на Изпълнителния 

съвет годишния отчет за дейността на Фонда на основание чл. 21, ал. 4 от 

Правилника на ФНИ. Отделните точки в доклада бяха разгледани и 

дискутирани от членовете на ИС, като бяха направени някои предложения за 

корекции. 
 

Решение на ИС:  

1.Приема отчета на Фонд „Научни изследвания“ за 2020 г. с направените 

предложения за допълнения. 

2. Приема той да бъде представен на Министъра на образованието и 

науката съгласно чл. 13, ал. 3 от ПФНИ. 

3. Възлага на управителя да публикува на уеб-сайта на Фонда отчета за 

2020 г. след утвърждаването му от Министъра на образованието и 

науката. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклади на управителя. 

4.1. Доклад с вх. № ФНИ-913 от 24.03.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ, относно отговори и възражения във връзка с договорите, 

проверени от АДФИ. ИС разгледа постъпилите отговори и възражения и взе 

общо решение по тях. 
 

Решение на ИС:  

1. За договорите, за които и бенефициентите са възстановили посочените 

в доклада суми или са заявили желание съответните суми да бъдат 

възстановени в цялост, да бъде направена проверка за сумите от 

финансовия експерт на ФНИ и гл. счетоводител и да бъде внесен доклад 

до ИС за приключване на договорите. Ако средствата все още не са 

възстановени, да се изпрати писмо до съответния бенефициент с 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 49/26.03.2021 г. 

105 

информация на коя сметка да бъде преведена сумата. Срокът за 

възстановяване да бъде 30 дни. След възстановяване на сумата да бъде 

подписан протокол за приключване на договора. 

2. За договорите, за които бенефициентите не са възстановили сумите и не 

са заявили желание да възстановят сумите изцяло, да се вземе решение 

сумите, посочени в доклада на АДФИ да бъдат възстановени по съдебен 

ред. Решението да бъде изпратено с писма до ръководителите на 

организациите бенефициенти и ръководителите на договори. В писмото 

да се цитира и писмото с указания от МОН във връзка с дължимите 

лихви, като се отбележи, че съгласно чл. 85 от ЗЗД, лихвите се дължат  

от деня на забавата като лихвата се начислява върху цялата дължима 

сума след изтичане посочения в първоначалното писмо срок. В писмото 

да бъде посочен и максимален 30 дневен срок, в който да бъдат 

възстановените сумите и дължимите лихви по тях, след който  ще бъдат 

предприети действия за събиране на сумите по съдебен ред.  

 

 

4.2. Доклад с вх. № ФНИ-910 от 24.03.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ, относно отговори и възражения във връзка с писмата по 

доклада на АДФИ за договорите, които не са проверени от АДФИ. ИС 

разгледа постъпилите отговори и възражения и взе общо решение по тях.  
 

Решение на ИС:  

1. За договорите, по които са получени подробни отговори в съответствие с 

решението на ИС, че посочените в Обяснителните записки с потенциални 

проблеми са проверени и, че финансовият отчет и одитният доклад 

съответстват на условията на конкурса и ръководството за финансово 

отчитане, или са коригирани след проверката, да бъде направена проверка от 

финансовия експерт на ФНИ: 

- дали сумата за ДМА, която може да бъде призната като разход по проекта, е 

изчислена коректно; 

- дали в писмата от бенефициентите е посочено, че са проверени всички 

потенциални проблеми, посочени в Обяснителните записки; 

При положителен резултат от проверката да бъде внесен доклад до ИС за 

приемане на финансовия отчет, възстановяване на съответните суми (ако вече 

не са възстановени на ФНИ) и приключване на договора. 

При установяване от финансовия експерт на несъответствие при проверката, 

на ръководителя на договора и ръководителя на базовата организация да 

се изпрати писмо с предложение за отстраняване на несъоответствието . 

2. За договорите, за които бенефициентите не са изпратили исканите писма 

или са заявили, че няма да бъде направена проверка в съответствие с 

решението на ИС на ФНИ, да се изпрати писмо до ръководителите на 

договорите и ръководителите на базовите организации, че ако базовата 

организация не се възползва от възможността сами да направи преглед дали 

финансовият отчет на договора и одитния доклад съответстват напълно на 

Насоките за конкурса и Ръководството за отчитане финансовото 

изпълнение на договори по научноизследователски проекти от 

конкурсни сесии на Фонд „Научни изследвания“ на договорите, 

включително и в частта за разходите за ДМА и ДНМА, които могат да бъдат 

признати, ФНИ ще изпозва други начини за проверка. Един от възможните 
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начини е предложение до АДФИ, на основание на чл. 5, ал. 1 от Закона за 

държавната финансова инспекция, за проверка на финансовото изпълнение 

на договора в съответните организации-бенефициенти. Към писмото да се 

приложи отговорът на писмото на председателя на БАН и ректори на 

университети, приет от Изпълнителния съвет на ФНИ с протокол № 47 от 

26.02. 2021 г. 

3. На 9.04.2021 г. от 10 до 12 ч. да се организира онлайн среща с 

ръководителите на договори от конкурса през 2014 г. и ръководителите 

на базовите организации или техни представители. За участие в срещата 

да се изпрати писмо до АДФИ с покана техен представител да участва в 

срещата.  

 

4.3. Доклад с вх. № ФНИ-911 от 24.03.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ  относно работна група за изготвяне на насоки за следните 

конкурси: „Конкурс за финансиране на Фундаментални научни изследвания – 

2021 г.“, „Конкурс за финансиране на Фундаментални научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти – 2021 г.“, „Конкурс за Българска научна 

периодика - 2022 г.“ и Национална научна програма „П. Берон и НИЕ“ 
 

Решение на ИС:  

Определя работна група за изготвяне на насоки за конкурси 2021 г. в следния 

състав: членовете на Изпълнителния съвет, управителя – проф. Георги 

Вайсилов, адв. Иванка Андреева и секретаря на ИС – доц. Боряна Хаджиева. 

 

4.4. Доклад с вх. № ФНИ-912 от 24.03.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно удължаване на срока за подаване на заявления за 

членове на ПНЕК и ВНЕК за КОСТ и конференции, поради малкия брой 

получени заявления за членове на Постоянни научно-експертни комисии по 

научни области за следващия мандат на комисиите и за членове на 

Временната научно-експертна комисия по програма КОСТ и по подкрепа на 

международни научни форуми, провеждани в България,   
 

Решение на ИС:  

Приема срокът за подаване на заявления за членове на ПНЕК и ВНЕК, 

КОСТ и конференции се удължава до 12.04.2021 г., като бъде публикувано 

съобщение на официалната страница на ФНИ. 

 

 

4.5. Доклад с вх. № ФНИ-873 от 22.03.2021 г. от Милена Александрова, 

координатор по програми ERA-NET относно номиниране на експерт от ФНИ 

за участие в Научния комитет за разглеждане и класиране на проектни 

предложения подадени за участие в Петия конкурс (6th JFS Call - S&T) по 

програма South-East Asia-Europe. 
 

Решение на ИС:  
Определя проф. Оля Караджова – член на ПНЕК по Селскостопански 

науки, която да вземе участие като експерт от ФНИ в Научния комитет  за 

разглеждане и класиране на проектни предложения подадени за участие в 

Петия конкурс (6th JFS Call - S&T) по програма South-East Asia-Europe, 

като за участието й да й бъде изплатено възнаграждение в размер на 300 лв.  
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4.6. Доклад с вх. № ФНИ-870 от 22.03.2021 г. от Милена Александрова, 

координатор по програми ERA-NET относно покана за участие на Фонд 

„Научни изследвания“ в конкурс по програма CONCERT-Japan. 
 

Решение на ИС: 

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

CONCERT-Japan 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 до 3 години. 

 

 

4.7. Доклад с вх. № ФНИ-872 от 22.03.2021 г. от Милена Александрова, 

координатор по програми ERA-NET относно покана за участие на Фонд 

„Научни изследвания“ в конкурс по програма M-ERA. 
 

Решение на ИС: 

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

ERA 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 до 3 години. 

 

4.8. Информация с вх. № ФНИ-909 от 24.03.2021 г. от Роза Кондова – главен 

експерт-секретар на НЕК относно изграждане на федериран портал  на ФНИ, 

който представлява облачно решение за изграждане на множество портални 

сайтове в рамките на единната инфраструктура „Единен портал за достъп до 

електронни административни услуги“. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.9. Доклад с вх. № ФНИ-903 от 24.03.2021 г. от доц. д-р Наташа Миланова, 

председател на комисията по възражения към Фонд „Научни изследвания“ 

относно информация за посъпили възражения от конкурсни процедури 2020 

г. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение 

 

4.10. Доклад с вх. № ФНИ-920 от 25.03.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, 

управител на ФНИ относно образуване на изпълнително производство по 

влязло в сила решение по дело от конкурсна сесия 2012 год.  
 

Решение на ИС: 

Определя адв. Иванка Андреева за процесуален представител, която да 

предприеме действия по снабдяване с изпълнителен лист и образуване на 

изпълнително производство пред съдебен изпълнител, като бъде 

изплатено съответното заплащане на дължимите такси към съдебен 

изпълнител и хонорар на адвоката. 
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По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Констативен протокол с вх. № ФНИ-815 от 19.03.2021 г. от Държавна 

агенция „Архиви“ относно проведена проверка на Фонд „Научни 

изследвания“ за работата с документи , тяхното съхраняване и използване.  
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение 

 

 

5.2. Писмо с вх. № ФНИ-730 от 15.03.2021 г. от Албена Михайлова, гл. секретар на 

Министерство на образованието и науката относно утвърдените бюджети на 

второстепенните разпоредители. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение 

 

5.3. Писмо с вх. № ФНИ-648 от 04.03.2021 г. от д-р Милена Дамянова, директор на 

Дирекция „Наука“ относно образувана преписка за дейността на Фонд „Научни 

изследвания“ във Върховната административна прокуратура. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение 

 

5.4. Писмо с вх. № ФНИ-587 от 01.03.2021 г. от д-р Милена Дамянова, директор на 

Дирекция „Наука“ относно удължаване срокът за назначаване на докторанти и 

постдокторанти по научен проект „REINFORCE“ по Национална научна програма 

„ВИХРЕН“. 
 

Решение на ИС: 

Не приема удължаването на срока за назначаване на докторанти и 

постдокторанти по научен проект „REINFORCE“, тъй като искането е в 

противоречие с изискванията на ННП „ВИХРЕН“, Насоките за конкурса и 

чл.7, ал.3, т.10 от сключения договор. 

 

5.5. Писмо с вх. № ФНИ-213 от 21.01.2021 г. от доц. д-р Катерина Стамболиева, 

директор на Институт по невробиология, БАН относно подписан договор с № 

КП-06-ДБ/4 от 01.12.2020 г. и назначаването на изследовател Полина Петкова-

Кирова в съответствие с горепосочения административен договор.  
 

Решение на ИС: 

Отлага решението до представяне на допълнителна информация за 

различните периоди за пребиваване в страната и чужбина на Полина 

Петкова-Кирова и формулярите, с които е кандидатствала в конкурса по 

ННП „Б. Берон и НИЕ“. 

 

 

Секретари:       Председател: 

    

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

  

(Ивета Цонева)  
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Членове на ИС: 

 

1. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров:………………………….. 

 

2. Чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски:…………………..  

 

3. Проф. дфн Иван Митев Узунов:……………………………… 

 

4. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева:………………………………… 

 

5. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева:…………………………… 

 

6. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров:……………………………….. 

 

7. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова:………………………………… 

 

8. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова:……………………………………….. 

 

9. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева:………………………….  

 

10. Д-р Милена Петкова Дамянова:………………………………………………. 

 


