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П Р О Т О К О Л 

№ 50/16.04.2021 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 16.04.2021 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 

 

Адв. Иванка Андреева  

 

Секретари:  

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

Ивета Цонева 

 

 Отсъстващи: 

 Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

 

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 и ВНЕК: 

1.1. ПНЕК по Физически науки 

1.2. ПНЕК по Химически науки 

1.3. ПНЕК по Химически науки 2 

1.4. ПНЕК по Селскостопански науки 

1.5. ПНЕК по Медицински науки 

1.6. ПНЕК по Математически науки и информатика 

1.7. ПНЕК по Технически науки 
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1.8. ПНЕК по Обществени науки 

1.9. ПНЕК по Хуманитарни науки 

1.10. ПНЕК по Биологически науки 

1.11. ВНЕК по Двустранно сътрудничество 

2. Определяне съставите на ПНЕК и ВНЕК. 

3. Обсъждане на актуализация на ГОП на ФНИ за 2021 г. 

 

 

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

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-1221 от 14.04.2021 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 обсъждане и оценяване на отчети по договори. 

 

1.1.1. Доклад с вх. № ФНИ-1058/02.04.2021 г. от доц. д-р Ружа Георгиева Харизанова, 

ръководител на договор КП-06-Н28/1 от 2018 г. на тема „Синтез и диелектрични 

свойства на перовскит-базиранн оксидни стьклоксрамики”, Химикотехнологичен и 

Металургичен Университет- София.  

Относно: Промени в състава на Научния колектив на проект КП-06-Н28/1 ог 08.12.2018 

Обосновка: Към състава на научния колектив от страна на Партньор ИЕЕС-БАН да се 

присъедини проф. д-р инж. Виктор Иванов Боев от същата организация. 

Мотивите за подобно искане са следните. От Научния колектив на проект КП- 06-1128/1 

през 1 Етан от изпълнението на  проекта бяха изключени поради напускане на 

партниращата институция ИЕЕС-БАН и невъзможността за продължат да работят по 

задачите от проектното предложение д-р инж. Дона Владимирова Блъскова- 

Кошничарова и д-р инж. Здравка Димитрова Славкова, а на тяхно място беше включена 

като член на колектива от страна на ИЕЕС-БАН ироф. д-р инж. Тамара Христова 

Петкова. Въпреки това. поради намалената численост на работната група. Партньорите 

от ИЕЕС-БАН срещат затруднения при навременното изпълнение на заложените в 

Работната програма задачи. Това наложи, с оглед на успешното изпълнение на задачите 

от Работната програма от партниращата организация, да отправя искане към Вас в 

състава на Научния колектив от  страна на ИЕЕС-БАН да бъде включен проф. д-р инж. 

Виктор Иванов Боев от същата организация. 

Приложения:   
1. Писма-съгласие от проф. Виктор Боев за включване в Научния колектив. 

2. Писмо-съгласие от страна на Ръководителя на Партниращата организация, от 

която е новоприсъединяващият се член на Научния колектив. 

3. Писмо-съгласие от всички участници в Научния колектив за предлаганата 

промяна в състава. 

4. Съгласие на Ректора на ХТМУ като ръководител на Базовата организация за 

предлаганата промяна в състава. 

Решение на ПНЕК:   

Приема включването на проф. д-р инж. Виктор Иванов Боев в колектива по договор КП-

06-Н28/1 от 2018 г. от страна на Партньора ИЕЕС-БАН.  
 

Решение на ИС:   

Приема включването на проф. д-р инж. Виктор Иванов Боев в колектива по 

договор КП-06-Н28/1 от 2018 г. от страна на Партньора ИЕЕС-БАН.  
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1.1.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор КП-06-Н28/9 от 08.12.2018 г. на тема: „Ефекти на 

резистивно превключване и магнитосъпротивление в легирани с преходни метали 

(Co, Ni, Fe) ZnO слоеве за мултифункционални приложения“ с ръководител Проф. 

дфн Албена Паскалева Дончева, Институт по физика на твърдото тяло, БАН. 

  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 17 956,74 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 42 043,26 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0  

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 бр. 

 От тях с импакт фактор: 1 бр. 

 От тях с импакт ранг: 3 бр. 

Участия в научни форуми: 4 (постерна форма)  

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н28/9 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-362/05.02.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 42 043,26 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- Н28/9 от 2018 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства от 17 956,74 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 предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор КП-06-Н28/9 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-362/05.02.2021 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 42 043,26 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- Н28/9 от 2018 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства от 17 956,74 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, а останалата 

част от сумата на неизразходваните средства в размер на 4 156,74 лв. да бъде 

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

5. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 800 лв.  
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1.1.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първия етап от 

изпълнението на договор КП-06-ОПР03/9 от 18.12.2018 г. на тема: „Нови ефекти в 

нано-тънки подредени органични филми (Лангмюир и Лангмюир-Блоджетови) и 

използването им за концептуално разработване на ново поколение биосензори за 

работа в течна среда. С бъдещо приложение за мерене в полеви условия и 

мониторинг в реално време на трудно откриваеми замърсители на водата 

(включително антитероризъм) и/или ранна диагностика на заболявания чрез 

високо-чувствителна детекция на маркери в кръвта“ с ръководител Доц. д-р инж. 

Георги Р. Иванов, Университет по Архитектура, строителство и геодезия. 

  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 1117.45 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 882.55 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 11 бр. 

От тях с импакт фактор: 7 бр. 

От тях с импакт ранг: 3 бр. 

Участия в научни форуми: 10 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06- ОПР03/9  от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-483/17.02.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 882.55 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- ОПР03/9  от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв.   

4. Сумата на неизразходваните средства от 1 117,45 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 61 117,45 лв.  
 

Решение на ИС:   

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

научната част по договор КП-06- ОПР03/9  от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-483/17.02.2021 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 58 882.55 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- ОПР03/9  от 2018 г. 

в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 1 117,45 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 61 117,45 

лв.  

 

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н28/10 от 11.12.2018 г. на тема: „Изследване и 
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характеризиране на атмосферни аерозоли за оценка на качеството на въздуха с 

използване на двувълнов лидарен подход“ с ръководител доц. д-р Захари Йорданов 

Пешев, 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: 60 000  лв. 

Неизразходвани средства: 7 595.63 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:  52 404.37  лв. 

Брой докторанти в проекта:  1  

Брой млади учени в проекта:  3  

Брой научни публикации (общо):  8  

 От тях с импакт фактор: 2  

 От тях с импакт ранг:  5 

Участия в научни форуми:  6 

  

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-Н28/10 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-53/12.01.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 404.37 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06- Н28/10 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 595.63 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 67 595,63 лв.  
 

Решение на ИС:   

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

научната част по договор КП-06-Н28/10 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-53/12.01.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 404.37 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- Н28/10 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 595.63 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 67 

595,63 лв.  

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-1196 от 13.04.2021 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 обсъждане и оценяване на отчети по 

договори. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-ОПР03/11 от 18.12.2018 г. на тема: „Проучване на 
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биологичната активност и функционалните свойства на тъкан от черноморски 

двучерупчести (Mytilus galloprovincialis, Chamelea gallina и Donax trunculus) като 

ресурс за природни нутрацевтици“ с ръководител доц. Албена Василева 

Мерджанова, дх, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8 952,22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 047,78 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 3 

Участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-ОПР03/11 от 2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-156/18.01.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 047, 78 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-ОПР03/11 от 2018 г. в 

размер на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 952,22 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 952,22 лв. 
 

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

научната част по договор КП-06-ОПР03/11 от 2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-156/18.01.2021 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 51 047, 78 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-ОПР03/11 от 2018 г. 

в размер на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 952,22 лв. да бъде прехвърлена и 

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

952,22 лв.  

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/3 от 15.12.2016 г. на тема: 

„Нови дендримери с биомедицинско приложение“ с ръководител проф. дхн Иво 

Коцев Грабчев, Софийски университет „Св. Климент Охридски. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  110 000лв. 

Преведени средства за Първи етап: 55 000 лв. 
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Неизразходвани средства за Първи етап –  6 460,44 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 55 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 8,64 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 61 460,44 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 61 451,80 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 109 991,36 лв. 

(I етап – 48 539,56  лв.; II етап – 61 451,80 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо):  14 + 1 глава от енциклопедия (от етап 2) 

 От тях с импакт фактор: 12 (6 от етап 1 и 6 от етап 2) 

 От тях с импакт ранг: 1 (SJR)  

Участия в научни форуми: 13 (3 от етап 1 и 10 от етап 2) 

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 ДН09/3 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № № 94КК/1 от 07.01.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/3 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 61 451,80 лв.;  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 8,64 лв. 

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

на 8,64 лв. 

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

ДН09/3 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 предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН09/3 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № № 94КК/1 от 

07.01.2021 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор 

ДН09/3 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи II етап – 61 451,80 лв.;  

Непризнати разходи – 0,00 лв.; 

Преразход – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства – 8,64 лв. 

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

размер на 8,64 лв. 

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

ДН09/3 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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1.2.3. Доклад с вх. № ФНИ-1121/08.04.2021 г. от доц. д-р Йолина Хубенова, ръководител 

на договор КП-06-Н29/8 от 2018 г.., на тема: “ Биокатализирана електролиза за 

получаване на водород ”, Институт по електрохимия и енергийни - БАН и 

становище с вх. №ФНИ-177/19.01.2021 г. от адв. Иванка Андреева. 

Относно: Неизразходвани средства по проекта. 

Обосновка: Моля да преразгледате / измените своето решение, обективирано в 

Протокол 9/01.02.2021 г. и да уважите искането ни средствата в размер на 18 000 лв. (с 

вкл. ДДС) за закупуване на цитираната в наше писмо вх. № ФНИ-94/14.01.2021г. 

апаратура да бъдат използвани в периода до получаване на финансирането за следващия 

етап (при наличие на неизразходвани средства от отчитания първи етап), като да бъдат 

отчетени през втория етап на основание предвидената за това възможност съгласно чл. 

7, ал. 2 от Договор КП-06-Н29/8/2018 във връзка с чл. 72, ал. 2 от ПФНИ.  

Обръщам внимание, че в конкретната хипотеза цитираните основания за отказа 

не са били налице, поради следното:  

Съгласно чл. 8 от договор КП-06-Н29/8/2018 г., подписан между ФНИ и ИЕЕС-

БАН, представител на ФНИ е необходимо да присъства, когато сумата за обществената 

поръчка е над 20 000 лв. На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 

ИЕЕС-БАН публикува документи за провеждане на пазарни консултации за набиране на 

индикативни ценови оферти, в резултат на които е получена индикативна цена 15 000 лв. 

(без ДДС, съгласно изискването на ЗОП) за апаратурата, респ. такава е била прогнозната 

стойност при обявяване възлагането на коментираната обособена позиция и поради 

липса на горецитираното основание по чл. 8 от договора не е бил поканен ваш 

представител.  

        На следващо място, с молбата ни до ПНЕК не целим да се извършват промени във 

финансовия план чрез прехвърляне между различни групи допустими преки разходи, тъй 

като в коригираният финасов план на договор КП-06-Н29/8/2018 г. е утвърдена сума за 

доставка на ДМА в размер на 18 000 лв. с ДДС. Предвиденият разход за ДМА не 

надвишава 15 % от стойността на проекта. Фактически не се извършват промени в размер 

над 15 % от общия размер на допустимите преки разходи за съответния етап и/или на 

проекта, а поради проведеното пазарно проучване и спазване на необходимите срокове 

за изпълнение на процедурата по избор на изпълнител на обществената поръчка, както и 

забавянето при подаване от избраният изпълнител на необходимите документи за 

сключване на договора, същият беше сключен на 12.03.2021 г. (Договор № ОП-2020-8-

7/12.03.2021г.) – след крайния срок за приключване на първи етап. Последното е поради 

независещи от страна на ИЕЕС причини. 

   Тъй като през втория етап на проекта не е предвидено закупуването на ДМА, Ви 

моля да разрешите разходът от 18 000 лв. (с ДДС) за закупуване на апаратурата да бъде 

извършен в изпълнение на сключения договор за обществена поръчка и в сроковете, 

предвидени в същия, като на основание чл. 72, ал. 2 от ПФНИ бъде отчетен през втория 

етап.  

Моля да вземете предвид и следните обстоятелства: след настоятелните ни 

разговори с избрания изпълнител по Договор за обществена поръчка № ОП-2020-8-

7/12.03.2021г. с молба за извършване на доставката от негова страна в максимално кратки 

срокове, апаратурата вече е налична в склада на доставчика и очакваме да разрешите 

използването на неизползваните средства в размер на 18 000 лв. с ДДС от отчитания 

първи етап, за да спазим сроковете към избрания изпълнител. В противен случай, ИЕЕС 

ще бъде едновременно задължен да извърши изискуемото плащане по договора за 

обществена поръчка (по силата на сключения Договор № ОП-2020-8-7/12.03.2021г.), а от 

друга страна ще бъде задължен и да върне неизразходваните средства от договора на 
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ФНИ. Допълнително усложнение се явява фактът, че във всички документи, подадени 

към АОП, ЦАИС и публикувани в профила на купувача в сайта на ИЕЕС е изрично 

посочено, че апаратурата по Обособена позиция № 2 е финансирана по Договор КП-06-

Н29/8/2018. 

Обръщам внимание, че в чл. 7  от Договор КП-06-Н29/8/2018 е предвидена 

улеснена процедура по заплащане  между периодите или прехвърляне за втори период с 

уведомление, без да се сключва допълнително споразумение.  

Надявам се  на Вашето разбиране, своевременна подкрепа и одобрение за 

извършване на плащането. 

Решение на ПНЕК: 

Приема молбата на ръководителя по договор КП-06-Н29/8/2018 г., което е обосновано и 

аргументирано, при условие, че се спазени изискванията на Конкурса и Изпълнителния 

съвет одобри използването на неизползваните средства. 
 

Решение на ИС:   
Приема да бъде извършен разход от неизразходваните средства от първи етап по 

договор КП-06-Н29/8/2018 г. в периода между двата етапа в размер до 25% от 

преките допустими разходи за етапа в съответствие с Правилника на ФНИ, като 

бъде сключено допълнително споразумение. 

 

 

1.3. Доклад с вх. № 94РР/9 от 13.04.2021 от проф. Росица Николова – председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Химически науки към Фонд 

„Научни изследвания“.  
Относно: прекратяване на договор ДН09/7 от 2016 г. на тема: „Моделиране на процеси 

на образуване на пребиотични молекули на повърхността на метеорити“ с ръководител 

проф. дхн Венелин Енчев, Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, 

Ви информирам за статута на договора. 

С Протокол на ИС № 6/12.04.2019 г.: 

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

научната част по договор ДН09/7 от 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/103, че разходите по договора в размер на 35 668,03 

лв. са признати и законосъобразни и сума на непризнатите разходи от 0,00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап, като се сключи допълнително 

споразумение по договор ДН09/7 от 2016 г. в размер на 48 700 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 846,35 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап. 

5. Изисква ръководителят да представи обосновка за сумата от неизразходвани средства 

в размер на 24 331,97 лв.  
 

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

на научната част по договор ДН09/7 от 2016 г.  

2. Изисква ръководителят да представи обосновка за сумата от неизразходвани 

средства в размер на 24 331,97 лв.  

 

На основание доклада на ПНЕК  ИС приема оценка „Добра“ на научната част по договор 

ДН09/7 от 2016 г – първи етап., като изисква ръководителят да представи обосновка за 
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сумата от неизразходвани средства в размер на 24 331,97 лв. – такава все още не е 

представена. В тази връзка предлагаме цялата сума на неизразходваните средства да бъде 

възстановена на ФНИ и финансовият отчет за първия етап на проекта да бъде приет в 

съответствие с доклад № 94ФФ/103 за фактически констатации от регистриран одитор с 

рег. № 0156: 

Първоначална обща сума – 120 000 лв.  

Преведени за І етап – 60 000 лв.  

Неизразходвани средства от първи етап– 24 331,97 лв.  

Признати разходи от регистриран одитор - 35 668,06 лв. 

Непризнати разходи от първи етап – 0 лв.  

 

С Протокол на ИС № 17/24.04.2020 г. възлага на ПНЕК по Химически науки и финансов 

експерт да извършат проверка на наличните документи за закупената апаратура по 

проекта. ПНЕК се запозна с отчет по договор ДН09/7 и със становището на финансов 

експерт - Надка Китанова относно наличните документи за закупената апаратура. 

Становището на финансовия експерт е прието с Протокол на ИС № 25/26.06.2020 г. в 

т.4.2. със следното решение: 

Решение на ИС:  
1. Приема информацията от проверката относно извършена проверка на наличните 

документи за закупена апаратура.  

2. Приема договора да бъде приключен в съответствие с предишно решение на ИС 

прието с Протокол 17/24.04.2020 г.  

 

ПНЕК предлага на Изпълнителния съвет в съответствие със становище с № 80/201 от 

24.04.2020 г. и посочената до тук информация, договор ДН09/7 от 2016 г. да бъде 

прекратен на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от договора във връзка с невъзможността 

Базовата организация да излъчи нов ръководител, който да поеме управлението на 

проекта и изразено съгласие за прекратяване от страните по договора, като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване Насоките за Конкурса и ПФНИ. 
 

Решение на ИС:  
1. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/103 от 20.12.2018 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 35 668,03 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

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

размер на  24 331,97 лв. 

3. Приема договора да бъде приключен по взаимно съгласие в съответствие с 

предишно решение на ИС прието с Протокол 17/24.04.2020 г.  

 

 

1.4. Доклад с вх. № ФНИ-1184 от 12.04.2021 от доц. д-р Божин Максимов 

Божинов – председател на постоянната Научно-експертна комисия по 

Селскостопански науки към Фонд „Научни изследвания“ относно 

предложения по доклади и отчети на ръководители на договори.  

 

1.4.1. Доклад с вх. № ФНИ-975/29.03.2021 г. от доц. д-р Петър Желев Стоянов, 

ръководител на проект по договор № КП-06 Н 26/4 от 07.12.2018 г. на тема: 

„Структура на ледниковите рефугиуми на Балканския полуостров и в 
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България – анализ на модела на родовете Tilia и Ulmus“, базова организация: 

Лесотехнически университет. 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Във връзка с повишаване на ефективността на изпълнение на задачите 

по проект - Договор КП-06-Н 26/4 от 2018 г., моля към научния колектив да бъдат 

включени следните участници: 

1. Проф. д-р Стефан Илиев Юруков - Лесотехнически университет 

2. Гл. ас. д-р Евгени Иванов Цавков - Лесотехнически университет 

3. Доц. д-р Анастас Георгиев Господинов - Институт по молекулярна биология 

„Акад. Румен Цанев“ - БАН. 

Проф. Юруков и гл. ас. Цавков са опитни дендролози и ще бъдат много полезни при 

разширяването и интензифицирането на събирането на материали за анализ - 

процес, който беше забавен във връзка с пандемията и свързаните с нея ограничения. 

Доц. Анастас Господинов, със своя многогодишен опит в областта на молекулярната 

биология, ще допринесе за усъвършенстването на методите за лабораторни 

изследвания. 

Прилагам: 

- Съгласие от ръководителя на базовата организация 

- Писмено съгласие от предложените нови членове на научния колектив и 

тяхна научна биография по образец. 

- Актуализиран списък на научния колектив с подпис на всички членове  

- 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 26/4 от 

08.12.2018 г. включване на: Проф. д-р Стефан Юруков, Гл. ас. д-р Евгени Цавков и 

Доц. д-р Анастас Господинов. 

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

№ КП-06 Н 26/4 от 08.12.2018 за промяна в колектива, както следва: включване на: 

Проф. д-р Стефан Юруков, Гл. ас. д-р Евгени Цавков и Доц. д-р Анастас 

Господинов. 
 

Решение на ИС: 

Приема искането на ръководителя на проект по договор № КП-06 Н 26/4 от 

08.12.2018 за промяна в колектива, както следва: включване на: Проф. д -р 

Стефан Юруков, Гл. ас. д-р Евгени Цавков и Доц. д-р Анастас Господинов. 

 

1.4.2. Доклад с вх. № ФНИ-1038/01.04.2021 г. от доц. д-р Снежана Милушева, 

ръководител на проект по договор № КП-06 Н 36/10 от 13.12.2019 г. на тема: 

„Актуални фитопатологични проблеми при овощните видове в България: 

Неизследвани и инвазивни чужди фитопатогени с потенциален риск за 

биоразнообразието и биосигурността“, базова организация: Институт по 

овощарство-Пловдив. 

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

Обосновка: „Моля да бъде разрешено удължаване с 12 месеца (2+10) на срока за 

изпълнение на експерименталните дейности и представяне на отчет за първия етап 

по договор № КП-06-Н 36/10 от 13.12.2019 г. 

Основните мотиви за исканото удължаване са следните:  
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1. Въвеждането на извънредното положение в България във връзка с Ковид -19 

на 13.03.2020 г., продължило като извънредна ситуация, съвпадна с началото 

на вегетацията на овощните видове и възпрепятства осъществяването на голяма част 

от планираните командировки в страна през най-благоприятния период за 

обследване на овощни насаждения и събиране на проби за фитопатологични 

анализи; 

2. Забавяне на някои от доставките на лабораторно оборудване и консумативи 

поради въведените противоепидемични мерки в страната и чужбина;  

3. Преминаването в определени периоди на работа вкъщи с оглед ограничаване 

разпространението на SarsCoV-2 доведе до отлагане или забавяне във времето на 

важни експерименти; 

4. Практически всички научни форуми бяха отложени поради кризата с Ковид -

19. което ограничава значително възможностите за представяне и популяризиране 

на получените резултати. 

Гореизложените причини доведоха до отлагане реализацията на основни задачи от 

работните пакети и съответно до забавяне при изпълнението на работната програма 

за първия етап. 

Научният колектив на Проект № КП-06-Н 36/10 от 13.12.2019 моли да бъде 

разрешено удължаване с 12 (2+10) месеца на срока за изпълнение (от планираната 

дата 13.06.2021 г. на първия етап на Проекта, което включва 2 месеца автоматично 

удължаване от ФНИ във връзка с епидемията Ковид-19 и 10 месеца, поради 

посочените по-горе обстоятелства.“ 

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, първият етап на проект по договор № КП-06 Н 36/10 от 13.12.2019 

г. трябва да приключи на 13.06.2022 г. Срок на подаване на отчета 13.7.2022 г.  

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

№ КП-06 Н 36/10 от 13.12.2019  за удължаване на срока на първи етап на проекта с 

12 месеца, като бъде сключено допълнително споразумение. След промяната, 

първият етап на проект по договор № КП-06 Н 36/10 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 Н 36/10 от 

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

промяната, първият етап на проект по договор № КП-06 Н 36/10 от 13.12.2019 

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

г. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.4.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори, 

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 06/8 от 17.12.2016 г. на 

тема: „Изследване на механизма за акумулиране на биологично активни 

съставки от растителен произход в организма на български породи 

селскостопански животни и влиянието им върху  качеството на месото като 

естествена функционална храна“ с ръководител чл.-кор. проф. д.т.н. инж. 

Стефан Георгиев Драгоев, базова организация: Университет по хранителни 
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технологии, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

94ИИ/2/02.03.2021 г. на регистриран одитор №0250. 

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: 41 878,37  лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 7 073,86 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 48 952,23 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  48 822,29 лв. 

Неизразходвани средства: 129,94 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 129,94 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

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

оценка на научната част на проект по договор № ДН 06/8 от 17.12.2016 г.  

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

94ИИ/2/02.03.2021 г. на регистриран одитор №0250, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 952,23 лв., сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 129,94 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 129,94 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 06/8 от 

17.12.2016 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 06/8 от 17.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94ИИ/2/02.03.2021 г. на регистриран одитор №0250, че разходите по 

втория етап на договора са признати и законосъобразни в размер на 

48 952,23 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 129,94 лв., в т.ч.:  

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 129,94 лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № ДН 06/8 от 17.12.2016 

г. да бъде приключен като успешен, при спазване на всички изисквания на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.4.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от 

изпълнението на договор №КП-06 М26/7 от 17.12.2018 г. на тема: „Криогенен 

метод с ултралиофилизация за запазване на биологичната активност на 

екстракти от микробиални източници“ с ръководител гл. ас. д-р инж. 

Александър Спасов Вълчков, базова организация: Институт по криобиология 
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и хранителни технологии, гр. София, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № ФНИ-709/12.03.2021 г. на регистриран одитор №0605. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  19 668,26 лв. 

Неизразходвани средства: 275,33 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 56,41 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 331,74 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № КП-06 М 26/7 от 17.12.2018 г. 

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

ФНИ-706/12.03.2021 г. на регистриран одитор №0605, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 19  668,26 лв., сума на непризнатите 

разходи 56,41 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 331,74 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите разходи: 56,41 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 275,33 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № КП -06 М 

26/7 от 17.12.2018 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 № КП-06 М 26/7 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № ФНИ-706/12.03.2021 г. на регистриран одитор №0605, че разходите 

по договора са признати и законосъобразни в размер на 19 668,26 лв., сума 

на непризнатите разходи 56,41 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 331,74 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите разходи: 56,41 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 275,33 лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № КП-06 М 26/7 от 

17.12.2018 г. да бъде приключен като успешен, при спазване на всички 

изисквания на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.4.5. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/21 от 20.12.2016 г. 

Тема: Списание "Agricultural Science and Technology" 

Базова организация: Тракийски университет  

Ръководител/главен редактор: Янка Иванова /Проф Георги Петков, ДН  

Одитно становище: вх. № 26/104 от 26.11.2018 г. 

Регистриран одитор: № 0301 
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Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: 988,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 011,60 лв. 

Сума за възстановяване: 988,40 лв. 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации одитор, РЕГ. № 0301, 

приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/21 от 20.12.2016 г., и 

предлага договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата 

от 988,40 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1.На основание предложението на ПНЕК ИС приема отчет по договор ДНП 

05/21 от 20.12.2016 г. със сума на признатите разходи 6 011,60 лв. 

2.Приема договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване 

на сумата от 988,40 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.4.6. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/47 от 22.12.2016 г. 

Тема: Списание "Bulgarian Journal of Veterinary Medicine" 

Базова организация: Тракийски университет  

Ръководител/главен редактор: Анелия Миланова 

Одитно становище: вх. № 26/103 от 26.11.2018 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 6 300 лв. 

Неизразходвани средства: 862,02 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 5 437,98 лв. 

Сума за възстановяване: 862,02 лв. 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации от одитор, РЕГ. № 0301 

приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/47 от 22.12.2016 г. и 

предлага договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата 

от 862,02 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

05/47 от 22.12.2016 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване 

на сумата от 862,02 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.4.7. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/52 от 22.12.2016 г. 

Тема: Списание за наука „Ново знание“ 

Базова организация: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

Ръководител/главен редактор: проф д-р Марияна Иванова 

Одитно становище: вх. № 26/56 от 6.06.2019 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор: 7 000 лв. 

Сума за възстановяване: няма 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации от одитор, РЕГ. № 0301 

приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/52 от 22.12.2016 г. и 

предлага договорът да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС: 

1.На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

05/52 от 22.12.2016 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.4.8. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/48 от 22.12.2016 

Тема: Списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда“  

Базова организация: Национално дружество Екологично инженерство и опазване 

на околната среда 

Ръководител/главен редактор: Иванчо Симеонов 

Одитно становище: вх. № 26/105 от 26 ноември 2018 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 6 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 000 лв. 

Сума за възстановяване: няма 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации от одитор, РЕГ. № 0301 

приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/48 от 22.12.2016 г. и 

предлага договорът да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

05/48 от 22.12.2016 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.4.9. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/44 от 22.12.2016 

Тема: Списание „Propagation of ornamental plants“ 

Базова организация: Салвия Прес ООД 

Ръководител/главен редактор: Проф. д-р Иван Илиев 

Одитно становище: вх. № 26/101 от 26.11.2018 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 15,90 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 7 000,00 лв. 

Сума за възстановяване: 15,90 лв. 

Решение на ПНЕК: 
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На основание изготвен доклад за фактически констатации от одитор, РЕГ. № 0301 

приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/44 от 22.12.2016 г. и 

предлага договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата 

от 15,90 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

05/44 от 22.12.2016 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване  

на сумата от 15,90 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.4.10. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2017 г. 

Договор № ДНП 06/19 от 18.12.2017 г. 

Тема: Списание „Bulgarian Journal of Veterinary Medicine“ 

Базова организация: Тракийски университет, Стара Загора 

Ръководител/главен редактор: проф. Анелия Миланова 

Одитно становище: вх. № 26/62 от 12 юни 2019 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 6 300 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 300 лв. 

Сума за възстановяване: няма 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации от одитор, РЕГ. № 0301 

приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 06/19 от 18.12.2017 г. и 

предлага договорът да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

06/19 от 18.12.2017 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.4.11. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/50 от 22.12.2016 г. 

Тема: Списание „Наука за гората“ 

Базова организация: Институт за гората - БАН 

Ръководител/главен редактор: Иван Маринов 

Одитно становище: вх. № 26/55 от 06.06.2019 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 4 620.00 лв. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 4 620.00 лв. 

Сума за възстановяване: няма 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации от одитор, РЕГ. № 0301 

приема техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/50 от 22.12.2016 г. и 

предлага договорът да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС: 
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1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема окончателния отчет по 

договор ДНП 05/50 от 22.12.2016 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-1233 от 15.04.2021 от проф. Дамянка Гетова – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Медицински 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади и 

отчети на ръководители на договори. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Б02-6 от 2014г. 

ТЕМА: „Генетично изследване на ендофенотипи при биполярно афективно 

разстройство” 
Ръководител на Договор ДФНИ Б02/6 от 12.12.2014 г., доц. д-р Весела Стоянова 

Стоянова, МУ-София; 

Етап на изпълнението: Втори, окончателен 

Оценката дадена от двамата оценители за изпълнението на задачите проекта е 

„ОТЛИЧЕН“ и „МНОГО ДОБЪР“. 

Първоначална обща сума на договора:  225000.00 лева.  

Преведени средства за втория етап: 112 385.88 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 5 
С импакт фактор: 1 

С импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 7 научни форума, 5 от които международни 

Във всички публикувани материали е изказана благодарност по проекта към ФНИ. 

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

на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/6 от 2014г. (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. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема Много добра оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/6 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. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор  ДФНИ Б02-3 от 2014г. 

 

ТЕМА: „Наследствени малкомозъчни атаксии – молекулна епидемиология в 

българската популация и търсене на нови форми” 
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Ръководител: проф. д-р Ивайло Търнев, дм, дмн,  

Базова организация: МУ-София 

Етап на изпълнението: ВТОРИ; ПОСЛЕДЕН 

Оценка за изпълнението: „Много добър“ и „Отличен“ дадени от рецензентите. 

 

Първоначална обща сума на договора:  225 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 101 250 лв. 

Неизразходвани средства от първи етап: 30 236,23 лв. 

Сума за отчитане през 2 етап: 131 486,23 

Неизразходвани средства от 2 етап: 10715.42 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 120 770.81 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 3 от които два международни 

В нито една от тези публикации няма изказана благодарност към ФНИ по проекта. 

По тази причина единият оценител предлага много добра обща оценка, независимо, 

че оценката която поставя по изпълнението на работната програма е отлична. 

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

добър“ на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/3 от 2014г. 

(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. 
 

Решение на ИС: 

Връща доклада към ПНЕК, като изисква да се направи допълнителна 

проверка за научните резултати и броя публикации, както и да се посочи в 

колко от тях са изказани благодарности към ФНИ. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Б02-15 от 2014г. 

Тема: „Изследване влиянието на различни морфогенни вещества върху синтеза на 

колаген,минерализацията и експресията на туморни маркери при зъбни соматични 

мезенхимни стволови клетки invitro“ 

Ръководител: доц. д-р Мария Димитрова Драгнева, дб 

Базова организация: МУ-София 

Етап на изпълнението: втори, окончателен 

Оценка на изпълнението: много добър и добър дадени от рецензентите 

 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства за 2 етап: 101 250 лв. 

Остатък от 1 етап: 9402,44 

Сума за отчитане през 2 етап: 110 652.44 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 
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Брой млади учени в проекта: 3  

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 3 (в 1 не е отразена благодарност към ФНИ) 

От тях с импакт ранг: 1 (отразена е благодарност към ФНИ) 

Брой участия в научни форуми: 11 (в 4 е отразена благодарност към ФНИ) 

 

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

на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/15 от 2014г. (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. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК и публикационната активност приема 

оценка Добър (по шестобална система) на научната част на проект по договор 

№ДФНИ Б 02/15 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. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Б02-9 от 2014г. 

Тема: „Развитие на методите на биофотониката като основа на онкологичната 

тераностика“ 
Договор № ДФНИ-Б02/9 от 2014г. 

Ръководител: проф. Лъчезар Аспарухов Аврамов, дбн  

Базова организация: Институт по електроника към БАН, София 

Етап на изпълнението: втори, окончателен 

Оценка на изпълнението: много добър и добър дадени от рецензентите 

 

Данни за проекта: 

 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства за 2 етап: 101 250 лв 

Неизразходвана сума от 1 етап: 5207,72 лв. 

Сума за отчитане през 2 етап:106 457,72 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 7 (с 2-мата докторанти) 

Брой научни публикации (общо): 18 (в 4 не е отразена благодарност към ФНИ) 

 От тях с импакт фактор: 12 (в 2 не е отразена благодарност към ФНИ) 

 От тях с имакт ранг: 3 (в 1 не е отразена благодарност към ФНИ) 

Брой участия в научни форуми: 24  

 

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

добър“ на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/ 9 от 2014г. 

(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. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема Много добра оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/9 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. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Б02-25 от 2014г. 

ТЕМА “Клинично изследване на износването на нови циркониеви дентални керамики 

чрез лазерно-оптични техники”  

Ръководител: доц. д-р Илия Русев Русев  

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ: Институт по Механика, БАН  

Етап на изпълнението: Втори окончателен  

 

Данни за проекта:  

 

Първоначална обща сума на договора: 140 966, 00 лв. 

Преведени средства за 2-ри етап: 63 434, 70 лв. 

Остатък от 1 етап: 635,91 лв. 

Сума за отчитане през 2 етап: 64 070,61 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4  

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации (общо): 5 (три излязли и две под печат)  

От тях с импакт фактор: няма  

От тях с импакт ранг: 3 сп. Journal of theoretical and applied mechanics, SJR – 0, 28 

– в 2 от тях е отразена благодарност към фонда, другите са под печат  

Участия в научни конференции – 2 (В България)  

Оценка предложена от ПНЕК: добър дадена от двамата рецензенти. 

 

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

научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/25 от 2014г. (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. 
 

Решение на ИС: 
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1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема оценка Добър (по шестобална 

система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/25 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. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Б02-19 от 2014г. 

ТЕМА: “3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в 

протетичната дентална медицина”  

“ДОГОВОР № ДФНИ – Б02/19 от 12.12.2014 г.  

Ръководител: Проф. д-р Цветан Любенов Тончев дм 

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ: МУ-Варна  

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: втори  

ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПА: много добра дадена от двамата рецензенти. 

 

Данни за проекта:  

 

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

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв.  

Преведени средства според допълнително споразумение: 91 125 лв.  

Остатък от 1 етап: 1410,76 лв. 

Сума за отчитане на 2 етап: 92 535,76 лв. 

Неизразходвани средства за 2 етап: 7 636,40 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор, които са за ДМА от 1 етап: 69 515,32 

лв. /бенифициентът е възстановил вече сумата по сметката на ФНИ/ 

Признати разходи от финансовия одитор: 84 899,36 лв.  

Брой докторанти в проекта: 4  

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации (общо): 5 (три излязли и две под печат)  

От тях с импакт фактор: няма  

От тях с импакт ранг: 3 сп. Journal of theoretical and applied mechanics, SJR – 0, 28 

– в 2 от тях е отразена благодарност към фонда, другите са под печат  

Участия в научни конференции – 2 (В България)  
 

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

на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/19 от 2014г. (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. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема оценка Добър (по шестобална 

система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/19 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 
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20.01.2021 год. и след прегледа на отчета и одитния доклад от финансовия 

експерт на ФНИ. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Б02-10 от 2014г. 

ТЕМА “Нефармакологични интервенции за редуциране на риска от захарен диабет 

при при хора със затлъстяване“ (НИРДИАБО), РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р на мн 

Надка Иванова Бояджиева  
БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ: Медицински университет – София  

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Втори окончателен  

ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПА: много добра дадена от двамата рецензенти. 

 

Първоначална обща сума на договора: 141 000 лв.  

Преведени средства: 49 460 лв.  

Неизразходвана сума от 1 етап: 15 335,78 лв. 

Сума за отчитане през 2 етап: 64 795,78 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4  

Брой млади учени в проекта: 4  
Брой научни публикации (общо): 5 (три излязли и две под печат)  

От тях с импакт фактор: няма  

От тях с импакт ранг: 3 сп. Journal of theoretical and applied mechanics, SJR – 0, 28 – в 2 

от тях е отразена благодарност към фонда, другите са под печат  

Участия в научни конференции – 2 (В България)  
 

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

на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/10 от 2014г. (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. 
 

Решение на ИС: 

Връща доклада към ПНЕК, за да представи списък на публикациите, колко са 

на брой и в кои издания са отпечатани. Да изиска от ръководителя, да 

представи статиите в пълен обем както е по изискване на ФНИ.  

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Б02-17 от 2014г. 

На тема: „Комплексно проучване на факторите на вирулентност и резистентност на 

Helicobacter pylori и епидемиология на инфекцията“ 

Ръководител: Проф. д-р Людмила Боянова Георгиева, дм, дмн,  

Базова организация: МУ-София 

ЕТАП на изпълнение: втори  

Оценка предложена рецензентите: Отличен и Добър 

 

Първоначална обща сума на договора: 211 504 лв.  

Преведени средства за 2 етап: 95 176.80 лв.  
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Остатък от 1 етап: 129,58 лв. 

Сума за отчитане през 2 етап: 95 306,38 лв.  

Брой докторанти в проекта: няма данни 

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 4 (в 1 не е отразена благодарност към ФНИ) 

От тях с импакт ранг: 1 (отразена е благодарност към ФНИ) 

Участия в научни конференции: 3 (отразена е благодарност към ФНИ) 
 

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

на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02/17 от 2014г. (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. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема Много добра оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/17 

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. 

 

 

1.5.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за трети 

окончателен етап от изпълнението на договор   ДУНК 01-2 от 2009г. 

 «Национален Университетски Kомплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания 

(НУКБПИ)» 

РЪКОВОДИТЕЛ: Акад. Проф. д-р. Ваньо Иванов Митев, дбн 

Базова организация: Медицински Университет – София 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 6 235 000,00 лв.  

Преведени средства за 3 етап: 1 250 000 лв. 

Остатък от предходен етап: 693 036,41 лв. 

Съфинансиране от изпълнителите: 72 000 лв. 

Сума за отчитане през 3 етап: 2 015 036,41 лв. 

Неизразходвани средства: 15187.46 лв. за третия период 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 1 999 848.95 лв.  

Брой докторанти в проекта: 45 

Брой млади учени в проекта: не са посочени 

Брой научни публикации (общо): 60 с благодарност за финансирането по 

конкурса ДУНК и 200 без благодарности на ДУНК 

 От тях с импакт фактор: не са посочени 

 От тях с импакт ранг: не са посочени 

Брой участия в научни форуми: 520 
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По изпълнението на финансовия план. 

Към настоящия отчет са приложени финансов отчет за третия период от проекта 

– Приложение 15, 2013-2019 г., и за целият проект от 28.12.2009 г. – приложение 22. 

Разходите по отделните пера са представени в таблица за всеки един от трите периода. 

Приложен е и отчета на финансовият одитор за третия период 01.09.2013 г. – 12.10.2019 

г.   

Цялостна оценка на отчета: Много добър 

 Основава се на факта, че е извършена голям по обем работа. На места има някои 

пропуски и неточности в отчета, които са отбелязани на съответните места. 

 

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

приема оценка „Мн. добър“ на научната част по договор ДУНК 01-2 от 2009г г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94РР/53 от 11.11.2019г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 1 999 848,95 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.; неизразходвани средства – 15 187,46 лв.  

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

на 15 187,46 лв.  

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

договор ДУНК 01-2 от 2009г при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС: 

Връща доклада към ПНЕК, като изисква да се направи допълнителна проверка за 

научните резултати и броя публикации с импакт фактор, в които са изказани 

благодарности към ФНИ. Да се уточни точния брой млади учени в проекта и се 

предостави пълна информация за резултатите от проекта. 

 

1.6. 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 отчети от ръководители на договори. 

 

1.6.1. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/10 от 20.12.2016 г. 

Тема: „Списание МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА/MATHEMATICS AND 

INFORMATICS“ 

Базова организация: Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ 

Ръководител/главен редактор: проф. д-р Сава Гроздев 

Одитно становище: вх. № 26/54 от 06.06.2019 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: няма 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 682.50 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 317.50 лв. 

Сума за възстановяване: 682.50 лв. 

Решение на ПНЕК: 
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На основание изготвен доклад за фактически констатации одитор, РЕГ. № 0301, приема 

техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/10 от 20.12.2016 г. и предлага 

договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата от 682,50 лв. 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

05/10 от 20.12.2016 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на 

сумата от 682,50 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.6.2. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/37 от 21.12.2016 г. 

Тема: „Списание NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS“ 

Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН 

Ръководител/главен редактор: чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов 

Одитно становище: вх. № 26/99 от 26.10.2018 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 5040 лв. 

Неизразходвани средства: няма 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 5040 лв. 

Сума за възстановяване: няма 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации одитор, РЕГ. № 0301, приема 

техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/37 от 21.12.2016 г. и предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

05/37 от 21.12.2016 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.6.3. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/22 от 20.12.2016 г. 

Тема: „Списание Serdica Mathematical Journal“ 

Базова организация: Институт по математика и информатика 

Ръководител/главен редактор: акад. Веселин Дренски 

Одитно становище: вх. № 26/100 от 26.10.2018 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 6 510 лв. 

Неизразходвани средства: няма 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 510 лв. 

Сума за възстановяване: няма 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации одитор, РЕГ. № 0301, приема 

техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/22 от 21.12.2016 г. и предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС: 
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1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

05/22 от 21.12.2016 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.6.4 Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/15 от 20.12.2016 г. 

Тема: „Списание Information Technologies and Control“ 

Базова организация: САИ „Джон Атанасов“ 

Ръководител/главен редактор: чл. кор. д.т.н. Петко Петков 

Одитно становище: вх. № 26/97 от 26.10.2018 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 7 000 лв. 

Сума за възстановяване: няма 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации одитор, РЕГ. № 0301, приема 

техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/15 от 20.12.2016 г и предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

05/15 от 20.12.2016 г. 

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

 

1.6.5. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2017 г. 

Договор № ДНП 06/52 от 21.12.2017 г. 

Тема: Електронното списание „Компютърни науки и комуникации“ 

Базова организация: Бургаски свободен университет 

Ръководител/главен редактор: проф. д-р Ангел Тошков 

Одитно становище: вх. № 26/57 от 06.06.2019 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 6 800 лв. 

Неизразходвани средства: 0.02 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 799.98 лв. 

Сума за възстановяване: 0.02 лв. 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации одитор, РЕГ. № 0301, приема 

техническия окончателен отчет по договор ДНП 06/52 от 21.12.2017 г. и предлага 

договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата от 0,02 лв. 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

06/52 от 21.12.2017 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на 

сумата от 0,02 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 
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1.6.6. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/6 от 20.12.2016 г. 

Тема: „СПИСАНИЕ Cybernetics and Information Technologies“ 

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни технологии 

Ръководител/главен редактор: Данаил Дочев 

Одитно становище: вх. № 26/102 от 26.10.2018 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 6 720 лв. 

Неизразходвани средства: 362,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 6 357,53 лв. 

Сума за възстановяване: 362,47 лв. 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации одитор, РЕГ. № 0301, приема 

техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/6 от 20.12.2016 г. и предлага 

договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата от 362,47 лв. 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

05/6 от 20.12.2016  г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на 

сумата от 362,47 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 

 

 

1.6.7. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2016 г. 

Договор № ДНП 05/2 от 20.12.2016 г. 

Тема: „Списание по информатика Сердика“ 

Базова организация: Институт по математика и информатика 

Ръководител/главен редактор: акад. Веселин Дренски 

Одитно становище: вх. № 26/98 от 26.10.2018 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 6 840 лв. 

Неизразходвани средства: 0,01 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 6 839,99 лв. 

Сума за възстановяване: 0,01 лв. 

Решение на ПНЕК: 

На основание изготвен доклад за фактически констатации одитор, РЕГ. № 0301, приема 

техническия окончателен отчет по договор ДНП 05/2 от 20.12.2016 г. и предлага 

договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата от 0,01 лв. 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема отчет по договор ДНП 

05/2 от 20.12.2016 г.  

2. Приема договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на 

сумата от 0,01 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 
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1.7. Доклад с вх. № ФНИ-1227 от 14.04.2021 г. от проф. Огнян Бумбаров – 

председател на ПНЕК по Технически науки относно разглеждане на 

междинни и окончателни отчети по договори  и решения по доклади от 

ръководители на договори. 

 

1.7.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР04/1 от 2018 г. на тема: 

„Биорафинерия за трансформация на биомаса от водорасли в ценни 

компоненти с добавена стойност – от линейна към кръгова икономика“ с 

ръководител проф. д-р Драгомир Янков, базова организация Институт по 

инженерна химия, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв (сто и двадесет хиляди лв.) 

Преведени средства: 60 000 лв (шестдесет хиляди лв.) 

Неизразходвани средства: 8 578.07 лв (осем хиляди петстотин и седемдесет и 

осем лева и седем стотинки) 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв . 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 421.93 лв. (петдесет и една хиляди 

четиристотин двадесет о един лев и деветдесет и три стотинки)  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 1  

 От тях с импакт ранг: 1  

Участия в научни форуми: 2 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-ОПР04/1 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 51 421.93 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-ОПР04/1 от 2018 

г. в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 578.07 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане на втория етап следва 

да е 68 578.07 лв. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-ОПР04/1 от 2018 г., като препоръчва да 

се засили публикационната дейност през втори етап на договора.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51 421.93 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-ОПР04/1 от 2018 г. 

в размер на 60 000 лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 8 578.07 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 578.07 лв. 

 

1.7.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/2 от 2018 г. на тема: 

„Изследване влиянието на открития космос, върху физико-химичните 

свойства на стъкло-въглеродни покрития, след продължителен престой на 

Международната Космическа Станция“ с ръководител проф. д-р Димитър 

Кирилов Теодосиев, базова организация Институт за космически изследвания 

и технологии, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 117 500 лв. 

Преведени средства: 58 750 лв. 

Неизразходвани средства: 8 243,46 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 506,54 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 9 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н27/2 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 50 506,54 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/2 от 2018 г. в 

размер на 58 750 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 243,46 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане на втория етап следва 

да е 66 993,46 лв. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н27/2 от 2018 г., като препоръчва да се 

засили публикационната дейност през втори етап на договора.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 506,54 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/2 от 2018 г. в 

размер на 58 750 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 243,46 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 66 993,46 лв. 
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1.7.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/16 от 2018 г. на тема: 

„Разработване на ефективни методи и алгоритми за тензорно-базирана 

обработка и анализ на многомерни изображения с приложение в 

интердисциплинарни области“ с ръководител гл. ас. д-р инж. Румен Първанов 

Миронов, базова организация Технически университет – София. 

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

Първоначална обща сума на договора120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 14 970,57 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 45 029,43 лв. 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 18 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 8 

Участия в научни форуми:  8 

 

Решение на ПНЕК:   

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/16 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 45 029,43 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/16 от 2018 г. 

като от сумата за втори етап в размер на 60 000 лв., да се приспадне сумата от 1 

170,57 лв. по т. 4, като сумата за превеждане да бъде 58 829,43 лв., като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране.  

5. Сумата на неизразходваните средства от 14 970,57 лв. да се редуцира до 25 % от 

преките допустими разходи за първи етап на договора (55 200 лв.), а именно 13 800 

лв. и да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора, като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Сумата за отчитане на 

втория етап следва да е 73 800 лв. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка  „много 

добър“ на научната част по договор КП-06-Н27/16 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 45 029,43 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/16 от 2018 г. 

като от сумата за втори етап в размер на 60 000 лв., да се приспадне сумата 

от 1 170,57 лв. по т. 4, като сумата за превеждане да бъде 58 829,43 лв., 

като се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране.  

5. Сумата на неизразходваните средства от 14 970,57 лв. да се редуцира до 25 

% от преките допустими разходи за първи етап на договора (55 200 лв.), а 

именно 13 800 лв. и да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на 

договора, като се сключи допълнително споразумение към договора за 
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финансиране. Остатъкът от сумата, в размер на 1 170,57 лв. да бъде 

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

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

 

1.7.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-Н27/18 от 2018 г. на тема: 

„Характеризиране на интензивни електронни снопове и взаимодействието им 

с материали“ с ръководител доц. д-р инж. Елена Георгиева Колева, базова 

организация Институт по електроника, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9 070,75 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50929,25 лв. (без преразхода по перо 

“Разходи за възнаграждения на персонал”)  

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 11 

 От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 3 

Участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор КП-06-Н27/18 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 50 929,25 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н27/18 от 2018 г. 

със сумата за втори етап в размер на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 070,75 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане на втория етап следва 

да е 69 070,75 лв. 
 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н27/18 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50929,25 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н27/18 от 2018 г. 

със сумата за втори етап в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 070,75 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 69 070,75 лв. 

 

1.7.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/6 от 2016 г., с ръководител доц. д-р инж. Николай 
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Любославов Хинов, на тема „Моделно базирано проектиране на силови 

електронни устройства с гарантирани показатели“, базова организация 

Технически университет – София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 119 937,41 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 937,41 лв. 

Непризната сума за първи етап, включена в сумата за отчитане за втори етап: 

62,59 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 2 389,51 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 62 389,51 лв.  

Неизразходвани средства: 1 235,11 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма. 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 61 154,40, общо за 

договора- 118 702,30 лв. 

Брой докторанти в проекта: 9, от които 2 защитили 

Брой млади учени в проекта:12 

Брой научни публикации: 104 

 От тях с импакт фактор: 7 

 От тях с импакт ранг: 45 

Участия в научни форуми: 51 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/6 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите за втория етап по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 61 154,40 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 235,11 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/6 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/6 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите за втория етап по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 61 154,40 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 235,11 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/6 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/7 от 2016 г., с ръководител доц. д-р Анатолий Цанков 

Ангелов, на тема „Изследване на химични, електрохимични  и биологични 

процеси в микробни горивни клетки при пречистване на минни отпадъчни 
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води“, базова организация Минно – Геоложки Университет „Св. Иван 

Рилски“ - София. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 96% (95 %  и 98 %)  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 1 820.46 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 61 820.46 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 58 728.89 лв., общо за 

договора- 116 908,43 лв. 

Неизразходвани средства (втори етап): 3 091.57 лв.  

Брой докторанти в проекта: 4  

Брой млади учени в проекта: 7  

Брой научни публикации: 7  

От тях с импакт фактор: 3  

От тях с импакт ранг: 1 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/7 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на  58 728.89 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 091.57 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/7 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/7 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на  58 728.89 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 091.57 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/7 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/9 от 2016 г., с ръководител доц. д-р Иванка Петкова Венева, 

на тема „Носими роботи (ортези от ново поколение) за естествено и безопасно 

физическо взаимодействие с човека - AWERON“, базова организация 

Институт по механика, БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 98%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв (сто и двадесет хиляди лв.)  

Общо преведени средства: 120 000 лв (сто и двадесет хиляди лв.)  

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 130,26 лв.  



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 50/16.04.2021 г.  35 

 

Сума за отчитане за втори етап: 60 130,26 лв.  

Неизразходвани средства: 1.13 лв (един лв. и тринадесет стотинки)  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 60 129,13 лв., общо за 

договора 119 998.87 лв. (сто и деветнадесет лв. и 87 ст.)  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 постдокторант 

Брой научни публикации: 17 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 3 

Участия в научни форуми: 7 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/9 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото  финансово становище от 

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

размер на 60 129,13 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1.13 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/9 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/9 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 60 129,13 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1.13 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/9 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/11 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Ирен Хернани 

Цибранска-Цветкова, на тема „Метод за оценка на ефективността на пренос 

при интегрирани процеси в биореактор с мембранно разделяне“, базова 

организация Институт по Инженерна Химия - БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 60 000 лв (шестдесет хиляди лв.)  

Преведени средства за втори етап: 30 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 610,91 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 33 610,91 лв.  

Неизразходвани средства: 377.60 лв (триста седемдесет и седем лв. и шестдесет 

стотинки) 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 33 233,31 лв., общо за 

договора 59 622.40 лв.  
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Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 15  

От тях с импакт фактор: 4 (1 с благодарности и към други два 

международни проекта) 

От тях с импакт ранг: 4 (2 с благодарности и към друг проект/програма)  

Участия в научни форуми: 15  

 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/11 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 33 233,31 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 377.60 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/11 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/11 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 33 233,31 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 377.60 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/11 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/13 от 2016 г., с ръководител доц. д-р инж. Мария Пандиева, 

на тема „Изследване на пиезоелектричната реакция на слойни 

микрогенератори върху гъвкави подложки“, базова организация Технически 

университет - София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 4 216.23 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 64 216.23 лв.  

Неизразходвани средства: 10 584,33 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма. 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 53 631.90 лв., общо за 

договора109 415,67 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 16 

 От тях с импакт фактор: 6 

 От тях с импакт ранг: 6 
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 Участие в научни форуми: 4 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/13 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 53 631.90 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 584,33 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/13 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/13 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 631.90 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 584,33 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/13 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен 

отчет по договор ДН07/16 от 2016 г., с ръководител доц. д-р Румяна 

Любенова Лазарова, на тема „Повърхностно модифициране с наночастици 

на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци“, базова 

организация Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. 

Балевски“, БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 92 % (100% - 85%)  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за втори етап: 59 507 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 12 415,96 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 71 922,96 лв.  

Неизразходвани средства: 841,59 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 71 081,37 лв., общо за 

договора – 118 665,41 лв.  

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 12 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 4 

Участия в научни форуми: 5 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/16 от 2016 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 71 081,37 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 841,59 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/16 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/16 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 71 081,37 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 841,59 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/16 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/17 от 2016 г., с ръководител проф. дтн Людмил Дренчев, 

на тема „Разработване на нов подход за структурен дизайн и 

охарактеризиране на аморфни и нанокристални метални пени“, базова 

организация Институт по металознание, съоръжения и технологии с център 

по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ при БАН.  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 94 % (88 %, 100 %)  

Първоначална обща сума на договора:116 000 лв. 

Преведени средства: за втори етап 58 000 лв.,  

Прехвърлени средства от първи етап: 9 061.52 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 67 061.52 лв.  

Неизразходвани средства: 3 945.58 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 85.03 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 63 030.91 лв., общо за 

договора – 111 969,39 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо):12 

 От тях с импакт фактор: 5 

 От тях с импакт ранг: 3 

Участие в научни форуми: 4 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/17 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 63 030.91 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 85.03 лв. 
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3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 945.58 лв., както и сумата на 

непризнатите разходи в размер на 85,03 лв. да бъдат възстановени на ФНИ или 

обща сума за възстановяване в размер на 4 030,61 лв. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/17 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/17 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 63 030.91 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 85.03 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 945.58 лв., както и 

сумата на непризнатите разходи в размер на 85,03 лв. да бъдат 

възстановени на ФНИ или обща сума за възстановяване в размер на 4 

030,61 лв. 
4. Приема договор ДН07/17 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/18 от 2016 г., с ръководител акад. Чавдар Руменин, на 

тема „Нов неразрушителен метод за изследване на повърхността на 

полупроводникови структури“, базова организация Институт по роботика, 

БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 9 164,31 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 69 164,31 лв.  

Неизразходвани средства: 7 437,43 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 61 726,88 лв., общо за 

договора – 112 562,57 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации: 12 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 3 

Участия в научни форуми: 6 с 11 доклада  

Монография: 1 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/18 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 61 726,88 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 7 437,43 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 
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4. ПНЕК предлага договор ДН07/18 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/18 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 61 726,88 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 7 437,43 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/18 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/22 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Георги Любенов 

Илиев, на тема „Само-координиращи се и адаптивни безжични Кибер-

Физични Системи с човек във веригата“, базова организация Технически 

университет - София. 

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: 1 747,22 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 61 747,22лв.  

Неизразходвани средства: 11 105,86 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 45,50 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 50 641,36 лв., общо за 

договора - 108 894,14 лв. 

Брой докторанти в проекта: 7 

Брой млади учени (пост-докторанти) в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 5 

 От тях с импакт ранг: 2 

 От тях глава в монография: 1 

Участия в научни форуми: 14 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/22 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 50 641,36 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 45,50 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 11 105,86лв., както и сумата на 

непризнатите разходи в размер на 45,50 лв. да бъдат възстановени на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/22 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/22 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 641,36 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 45,50 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 11 105,86лв., както и 

сумата на непризнатите разходи в размер на 45,50 лв. да бъдат 

възстановени на ФНИ или обща сума за възстановяване в размер на 11 

151,36 лв. 
4. Приема договор ДН07/22 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/23 от 2016 г., с ръководител доц. Найден Шиваров, на 

тема „Телеуправляеми сервизни роботи за повишаване качеството на живот 

на възрастни хора и инвалиди“, базова организация Европейски 

Политехнически Университет. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95% (100%  и 94 %) 

Първоначална обща сума на договора: 98 000 лв.. 

Общо преведени средства: 98 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 49 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 141,47 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 49 141,47 лв.  

Неизразходвани средства: 13,14 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0  лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 49 128,33 лв., общо за 

договора - 97 986, 86 лв 

Брой докторанти в проекта: 1. 

Брой млади учени в проекта: 4. 

Брой научни публикации (общо): 23  

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 8 

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 ДН07/23 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 49 128,33 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13,14 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/23 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/23 от 2016 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 49 128,33 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13,14 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/23 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/24 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Пламенка Иванова 

Боровска, на тема „Интелигентен метод за адаптивно откриване на in silico 

знания и вземане на решения, базирани на анализ на потоци големи данни 

за целите на научните изследвания“, базова организация Технически 

университет-София. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 7 982.68 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 67 982.68 лв.  

Неизразходвани средства: 19 624.15 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв . 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 48 358.53 лв., общо за 

договора - 100 375.85 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации: 15  

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 10 

 

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

научната част по договор ДН07/24 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 48 358.53 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 19 624.15 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/24 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

научната част по договор ДН07/24 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 48 358.53 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 19 624.15 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 
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4. Приема договор ДН07/24 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.16. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/26 от 2016 г., с ръководител проф. дфн Петър Иванов 

Петров, на тема „Изследване на енергийния трансфер при заваряване с 

концентрирани топлинни източници“, базова организация Институт по 

електроника „Академик Емил Джаков“, БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 98 % (100% - 97%)  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 21 417.53 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 81 417.53 лв.  

Неизразходвани средства: 8 247,45 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0. лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 73 170.08 лв., общо за 

договора - 111 752,55 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 18 

 От тях с импакт фактор: 6 

 От тях с импакт ранг: 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 ДН07/26 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 73 170.08 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 247,45 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/26 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/26 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 73 170.08 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 247,45 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/26 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.17. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/27 от 2016 г., с ръководител доц. д-р инж. Юлиан Емилов 

Рангелов, на тема „Изследване на устойчивостта на електроенергийната 
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система и управлението на честотата при преобладаващ дял на производство 

от възобновяема енергия“, базова организация Технически университет – 

Варна. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 984.65 лв.  

Непризната сума за първи етап, включена към сумата за отчитане за втори 

етап: 15,35 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 0.00 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства: 117,42 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма . 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 59 882,58 лв., общо за 

договора - 119 882,58 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени (пост-докторанти) в проекта: 5  

Брой научни публикации (общо): 12 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 

Участия в научни форуми: 5 

 

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

научната част по договор ДН07/27 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 59 882,58 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 117,42 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/27 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

научната част по договор ДН07/27 от 2016 г., като препоръчва на 

ръководителя да публикува бъдещи резултати от научната си работа в 

списания с импакт фактор. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 882,58 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 117,42 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/27 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.18. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет 

по договор ДН07/29 от 16.12.2016 г., с ръководител проф. д-р инж. Иваня 

Маркова-Денева, на тема „Изследване влиянието на метода на синтез и 

подложката върху свойствата на сплавни (Co-Sn, Ni-Sn, Co-Ni) 
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наноразмерни прахове и техни въглеродни композити“, базова организация 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 92.5% (100% и 85%)  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 1 615.83 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 61 615.83 лв.  

Неизразходвани средства: 0,41 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма. 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 61 615.42 лв., общо за 

договора – 119 999,59 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 13 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 7 

Участие в научни форуми: 3 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/29 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 61 615.42 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0,41 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН07/29 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/29 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 61 615.42 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0,41 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН07/29 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДМ07/1 от 2016 г. на тема: 

„Разработване на нови модифицирани и хибридни метаевристични 

алгоритми“ с ръководител ас. д-р Мария Ангелова, Институт по биофизика 

и биомедицинско инженерство. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 85% (100% и 70%) 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6,72 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 993,28 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1. 

Брой млади учени в проекта: 3. 

Брой научни публикации (общо): 8 (в 7 публикации е изказана благодарност и 

по други проекти) 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 7 (в 7 публикации е изказана благодарност и по 

други проекти) 

Участия в научни форуми: 1 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ07/1 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

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

размер на 19 993.28 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв.  

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6,72 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДМ07/1 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 
 

Решение на ИС:   

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

научната част по договор ДМ07/1 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 993.28 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6,72 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДМ07/1 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.7.20. Доклад с Вх. № ФНИ-157 от 18.01.2021 г. от доц. д-р инж. Кристина 

Близнакова, ръководител на договор КП-06-ДБ/2 от 2020 г., на тема 

„ARPHA: Изработване на антропоморфни радиологични фантоми“, базова 

организация Медицински университет - Варна. 

Относно: Отлагане на планираното стартиране на дейностите по договора с един 

месец. 

Обосновка: Промяната се налага поради забавеното административно оформление 

на документите за назначаването на чуждестранния участник в договора.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема уведомлението за отлагане на стартирането на 

плануваните дейности по договор КП-06-ДБ/2 от 2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема уведомлението за отлагане на стартирането на плануваните дейности 

по договор КП-06-ДБ/2 от 2020 г. с един месец. 
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1.7.21. Доклад с Вх. № ФНИ-209 от 21.01.2021 г. от гл. ас. д-р Весела Невелинова 

Шопска, ръководител на договор КП-06-М27/3 от 2018 г., на тема 

„Технологични и микробиологични подходи за получаване на нови типове 

нискоалкохолни и безалкохолни напитки с повишена биологична стойност“, 

базова организация Университет по хранителни технологии - Пловдив. 

Относно:  

 Молба за прехвърляне на 1 800 лв. от т. „Възнаграждения на млади учени, за 

работа по докторска дисертация, на постдокторанти или на учени, наети с 

финансиране от проекта на основен трудов договор“ в т. „Възнаграждения на 

екипа по проекта“ по перо „Разходи за персонал“. 

 Молба за прехвърляне на сумата от 2 511,47 лв. от перо „Разходи за 

командировки“ в перо “Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи”. 

Обосновка: Прехвърлянето се налага поради продължаващата пандемия и 

невъзможност за осъществяване на планирани участия в международни 

конференции. 

Приложение: Финансов план съгласно договора и актуализиран финансов план.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени общо 4 

311,41 лв., които представляват 22,9 % от преките допустими разходи (18 800 лв.) 

за договор КП-06-М27/3 от 2018 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 4 311,41 лв., които представляват 22,9 % 

от преките допустими разходи (18 800 лв.) за договор КП-06-М27/3 от 2018 

г., като се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране, 

съгласно чл. 71 от ПФНИ. 

 

1.7.22. Доклади с Вх. № ФНИ-222 от 25.01.2021 г. и Вх. № ФНИ-522 от 19.02.2021 

г. от проф. д-р Георги Желев, директор на Институт за космически 

изследвания и технологии, БАН, относно договор КП-06-Н27/10 от 2018 г., 

на тема „Човешкият фактор в дистанционно-управляемите летателни 

системи – анализ, оценка и подбор“. 

Относно: Смяна на ръководителя на научния колектив поради пенсионирането на 

чл.-кор. проф. Петър Стефанов Гецов. 

Обосновка: С протокол от заседание, проведено с членовете на научния колектив 

за ръководител на договора е предложен проф. дтн Георги Ставрев Сотиров, който 

отговаря на изискванията на ПФНИ и Насоките за конкурса.  

Приложени са:  

 Съгласие от проф. дтн Георги Ставрев Сотиров за поемане на ръководството 

на договора; 

 Подписано съгласие от членовете на колектива и актуализиран списък на 

научния колектив. 

 Протокол от проведено заседание за обсъждане на промяната в колектива.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС да приме ръководството на договор КП-

06-Н27/10 от 2018 г. да бъде поето от проф. дтн Георги Ставрев Сотиров, като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно ПФНИ. 
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Решение на ИС: 

Приема ръководството на договор КП-06-Н27/10 от 2018 г. да бъде поето от 

проф. дтн Георги Ставрев Сотиров, като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно ПФНИ. 

 

1.7.23. Доклад с Вх. № ФНИ-260 от 28.01.2021 г. от проф. дтн Алберт Кръстанов, 

ръководител на договор КП-06-Н37/4 от 2019 г., на тема „Нови мицелно 

базирани биокомпозити - алтернативна стратегия за устойчива 

биоикономика“, базова организация Университет по хранителни технологии -

Пловдив. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора с 8 (осем) месеца до 06.02.2022 

год. 

Обосновка: Удължаването се налага поради затруднения при изпълнението на 

задачите по договора, свързани с пандемията от COVID-19. По договора няма друго 

удължаване на срока. В исканите осем месеца влизат двата месеца служебно 

удължаване, съгласно решение на ИС. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

предлага на ИС да приеме договор КП-06-Н37/4 от 2019 г. да бъде удължен с осем 

месеца до 06.02.2022 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на отчета 06.03.2022 год.  
 

Решение на ИС: 

Приема договор КП-06-Н37/4 от 2019 г. да бъде удължен с осем месеца до 

06.02.2022 год., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на отчета 06.03.2022 год.  

 

1.7.24. Доклад с Вх. № ФНИ-268 от 28.01.2021 г. от проф. дфн Петър Петров, 

ръководител на договор КП-06-Н47/6 от 2020 г., на тема „Изследване на 

процеси и структурни промени при електронно-лъчево заваряване на метали 

и сплави с различни термофизични свойства“, базова организация Институт 

по електроника, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив за партньорската организация по 

договора - Технически университет – Габрово, поради напускане на гл. ас. д-р 

Ивайло Василев Лазаров. 

Приложени са:  

 Писмено съгласие от гл. ас. д-р Ивайло Василев Лазаров за напускането му 

на колектива поради прехвърлянето му в друго структурно звено на 

Технически университет – Габрово и възлагането му на допълнителни задачи. 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

 Доклад от ръководителя на Технически университет – Габрово. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема промените в научния колектив по договор КП-

06-Н47/6 от 2020 г. , и напускането на гл. ас. д-р Ивайло Василев Лазаров. 
 

Решение на ИС: 

Приема промените в научния колектив по договор КП-06-Н47/6 от 2020 г. , 

и напускането на гл. ас. д-р Ивайло Василев Лазаров. 
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1.7.25. Доклад с Вх. № ФНИ-384 от 09.02.2021 г. от проф. д-р инж. Тодор Димитров 

Ганчев, ръководител на договор КП-06-Н37/18 от 2019 г., на тема 

„Изследване на възможностите за развитие на интелигентни интерфейси 

човек-машина, в посока разпознаване на рискови когнитивни и емоционални 

състояния“, базова организация Технически университет - Варна. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора с 8 (осем) месеца до 05.02.2022 

год. 

Обосновка: Удължаването се налага поради затруднения при изпълнението на 

задачите по договора, свързани с пандемията от COVID-19. По договора няма друго 

удължаване на срока. В исканите осем месеца влизат двата месеца служебно 

удължаване, съгласно решение на ИС. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

предлага на ИС да приеме договор КП-06-Н37/18 от 2019 г. да бъде удължен с осем 

месеца до 05.02.2022 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на отчета 05.03.2022 год.  
 

Решение на ИС: 

Приема договор КП-06-Н37/18 от 2019 г. да бъде удължен с осем месеца до 

05.02.2022 год., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на отчета 05.03.2022 год.  

 

1.7.26. Доклад с Вх. № ФНИ-403 от 08.07.2020 г .от проф. д-р Любен Лаков, 

ръководител на договор КП-06-Н37/26 от 2019 г., на тема „Синтез, 

структура и свойства на титанатни керамики с висока диелектрична 

проницаемост получени по зол-гелни технологии“, базова организация 

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

аеро динамика "Акад. А. Балевски", БАН. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и отказ от д-р Петьо Първанов 

Иванов за участие в проекта, като на негово място бъде включена д -р Гергана 

Ангелова Мутафчиева. 

Обосновка: Промяната се налага поради промяна в местоработата на д-р Петьо 

Първанов Иванов и невъзможност за работа по проекта. 

Приложени са: 

 Заявление от д-р Петьо Първанов Иванов за освобождаването му от проекта.  

 Молба д-р Гергана Ангелова Мутафчиева за включването й в проекта, 

придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния  колектив по 

договор КП-06-Н37/26 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободен д-р Петьо Първанов Иванов 

от научния колектив по договор КП-06-Н37/26 от 2019 г., като на негово място бъде 

включена д-р Гергана Ангелова Мутафчиева. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободен д-р Петьо Първанов Иванов от научния колектив 

по договор КП-06-Н37/26 от 2019 г., като на негово място бъде включена д-

р Гергана Ангелова Мутафчиева. 
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1.7.27. Доклад с Вх. № ФНИ-514 от 19.02.2021 г. от гл. ас. д-р Денис Сафидинов 

Чикуртев, ръководител на договор КП-06-М27/1 от 2018 г., на тема 

„Изследване и развитие на иновативни, интелигентни информационни и 

комуникационни технологии за управление на сервизни роботи“, базова 

организация Институт по информационни и комуникационни технологии, 

БАН. 

Относно: Молба за прехвърляне на сумата от 1002,22 лв. от перо „Разходи за ДМА 

и ДНМА“ в перо “Разходи за командировки” – 400 лв. и в перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи“ – 602,22 лв. Общата 

преразпределена сума от 1002,22 лв. представлява 5,46% от преките допустими 

разходи по договора (18 400 лв.). 

По договора има предходно преразпределяне на средства в размер на 12 % от 

преките допустими разходи (Протокол на ПНЕК № 4 от 30.09.2020 год .). 

Общото преразпределяне на средства във финансовия план надхвърля 15% от 

преките допустими разходи. 

Обосновка: Прехвърлянето се налага за заплащане участие в международна 

конференция в гр. Пловдив, както и за плащане на такси правоучастие в две онлайн 

конференции. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени общо 

1002,22 лв., които представляват 5,46 % от преките допустими разходи (18 500 лв.) 

за договор КП-06-М27/1 от 2018 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 1002,22 лв., както следва: 1002,22 лв. от 

перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ в перо “Разходи за командировки” – 400 лв. 

и в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“ – 

602,22 лв., които представляват 5,46 % от преките допустими разходи (18 500 

лв.) за договор КП-06-М27/1 от 2018 г. Да се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ, тъй 

като общото преразпределяне на средства във финансовия план на договора 

е 17,46% от преките допустими разходи. 

 

 

1.7.28. Доклад с Вх. № 100113/10 от 24.02.2021 г. от проф. дтн Илиана Маринова, 

ръководител на договор ДН17/5 от 2017 г., на тема „Мехатронни магнитно-

механични трансмисионни системи“, базова организация Технически 

университет - София. 

Относно: Молба за прехвърляне на сумата от 13 800 лв. от перо “Разходи за 

командировки” в перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ – 216.91 лв., в перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи“ – 9 583,09 лв. и в перо 

„Разходи за външни услуги“ – 4 000 лв. Общата преразпределена сума от 13 800 лв. 

представлява 25 % от преките допустими разходи по договора (55 200 лв.). По 

договора няма предходно преразпределение на финансови средства. Не са нарушени 

ограниченията по пера за съответния етап. 

Обосновка: Прехвърлянето се налага поради невъзможност за усвояване на 

финансовите средства по перо „Разходи за командировки“.  

Решение на ПНЕК: 
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ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени общо 13 

800 лв., които представляват 25 % от преките допустими разходи (55 200 лв.) за 

договор ДН17/5 от 2017 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 13 800 лв. от перо “Разходи за 

командировки”, както следва: в перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ – 216.91 лв., 

в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“ – 9 

583,09 лв. и в перо „Разходи за външни услуги“ – 4 000 лв., които 

представляват 25 % от преките допустими разходи (55 200 лв.) за договор 

ДН17/5 от 2017 г., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 

 

1.7.29. Доклад с Вх. № ФНИ-580 от 01.03.2021 г. от проф. д-р инж. Надя Антонова-

Митева, ръководител на договор КП-06-Н27/13 от 2018 г., на тема 

„Разработване на експериментална микрофлуидна система и методология за 

оценка на микрореологичните свойства на кръвта. Анализ на периферната 

вазомоторна реактивност и съдовите ендотелни функции при пациенти със 

захарен диабет тип 2“, базова организация Институт по механика, БАН. 

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

участници от чужбина – д-р Румен Койчев Златев и д-р Рохелио Артуро Рамос 

Иригойен от Universidad Autonoma de Baja California. 

Обосновка: Включването им ще допринесе за успешното изпълнение на проектните 

задачи и работната програма. 

Приложени са: 

 Покани до д-р Румен Койчев Златев и д-р Рохелио Артуро Рамос Иригойен за 

включването им в проекта 

 Заявления от новите членове на колектива придружени с научни биографии. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по 

договор КП-06-Н27/13 от 2018 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъдат включени д-р Румен Койчев Златев и 

д-р Рохелио Артуро Рамос Иригойен, като учени от чужбина в научния колектив по 

договор КП-06-Н27/13 от 2018 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат включени д-р Румен Койчев Златев и д-р Рохелио Артуро 

Рамос Иригойен, като учени от чужбина в научния колектив по договор КП-

06-Н27/13 от 2018 г. 
 

1.7.30. Доклад с Вх. № 100113/11 от 01.03.2021 г. от проф. дтн Иван Ячев, 

ръководител на договор ДН17/13 от 2017 г., на тема „Хибридни 

електромагнитни системи с магнитна модулация“, базова организация 

Технически университет - София. 

Относно: Молба за прехвърляне на сумата от 13 500 лв. от перо “Разходи за 

командировки” в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи“. Общата преразпределена сума от представлява 24,45 % от преките 

допустими разходи по договора (55 200 лв.). Няма предходно преразпределяне на 

финансови средства. Не са нарушени ограниченията по пера за съответния етап.  
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Обосновка: Прехвърлянето се налага поради невъзможност за усвояване на 

финансовите средства по перо „Разходи за командировки“. Прехвърлените средства 

ще бъдат използвани за разпространение на резултатите по проекта, както и за 

закупуване на канцеларски материали и консумативи по проекта.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени общо 13 

500 лв., които представляват 24,45 % от преките допустими разходи (55 200 лв.) за 

договор ДН17/13 от 2017 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 13 500 лв. от перо “Разходи за 

командировки” в перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“, които представляват 24,45 % от преките допустими 

разходи (55 200 лв.) за договор ДН17/13 от 2017 г., като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране, съгласно чл. 71 от 

ПФНИ. 

 

1.7.31. Доклад с Вх. № ФНИ-638 от 02.03.2021 г. от доц. д-р Димитър Пешев, 

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

за оползотворяване на отпадъчните продукти при дестилацията с водна пара 

в производството на етерични масла с помощта на наномембранно 

разделяне“, базова организация ХТМУ - София. 

Относно: Преразпределяне на средства във финансовия план за първи етап на 

договора на договора и прехвърляне на 2 868,15 лв. от перо„Разходи за ДМА и 

ДНМА“ в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“, 

представляващи 5,19 % от преките допустими разходи за първи етап на договора 

договора (55 200 лв.). 

По договора има предходно преразпределяне на средства в размер на 10,6 % от 

преките допустими разходи (Протокол на ПНЕК № 3 от 23.06.2020 год.).  

Общото преразпределяне на средства във финансовия план надхвърля 15% от 

преките допустими разходи. 

Обосновка: Промяната се извършва тъй като предвидените за закупуване през 

първи етап ДМА вече са придобити, като от друга страна предстои закупуване на 

материали и консумативи за завършване на планираните дейности.  

Приложение: Финансов план съгласно договора и актуализиран финансов план.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени общо  

2868,15 лв., които представляват 5,19 % от преките допустими разходи (55 200 лв.) 

за първи етап на договор КП-06-Н37/14 от 2019 г., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ.  
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени 2 868,15 лв. от перо„Разходи за ДМА и 

ДНМА“ в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи“, които представляват 5,19 % от преките допустими разходи (55 200 

лв.) за първи етап на договор КП-06-Н37/14 от 2019 г. Да се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране, съгласно чл. 71 от 

ПФНИ тъй като общото преразпределяне на средства във финансовия план за 

първи етап на договора е 15,79% от преките допустими разходи. 
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1.7.32. Доклад с Вх. № ФНИ-651 от 04.03.2021 г. от доц. д-р Агата Манолова, 

ръководител на договор КП-06-Н37/8 от 2019 г., на тема „Индуктивни 

алгоритми за извличане на семантично знание с дълбоки  архитектури за 

контекстно-зависима холографска комуникация “, базова организация 

Технически университет - София. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и отказ от д-р инж. Николай 

Данданов за участие в проекта, като на негово място бъде включена  докт. инж. 

Десислава Валериева Николова. 

Обосновка: Промяната се налага поради промяна в местоработата на д-р инж. 

Николай Данданов и невъзможност за работа по проекта.  

Приложени са: 

 Заявление от д-р инж. Николай Данданов за освобождаването му от проекта.  

 Молба от докт. инж. Десислава Валериева Николова за включването й в 

проекта, придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по 

договор КП-06-Н37/8 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободен д-р инж. Николай Данданов 

от научния колектив по договор КП-06-Н37/8 от 2019 г., като на негово място бъде 

включена докт. инж. Десислава Валериева Николова. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободен д-р инж. Николай Данданов от научния колектив 

по договор КП-06-Н37/8 от 2019 г., като на негово място бъде включена докт. 

инж. Десислава Валериева Николова. 

 

1.7.33. Доклад с Вх. № ФНИ-688 от 11.03.2021 г. от проф. дн Евелина Николова 

Пенчева, ръководител на договор КП-06-Н37/33 от 2019 г., на тема 

„Изследване на възможностите за интегриране на програмируемост и 

интелигентност във високоотговорни комуникации чрез облачни изчисления 

в края на мобилната мрежа“, базова организация Технически университет – 

София. 

Относно: Смяна на ръководителя на научния колектив поради пенсионирането на 

проф. дн Евелина Николова Пенчева. 

Обосновка: С протокол от заседание, проведено с членовете на научния колектив 

за ръководител на договора е предложен проф. дн Ивайло Иванов Атанасов, който 

отговаря на изискванията на ПФНИ и Насоките за конкурса. 

Приложени са:  

 Съгласие от проф. дн Ивайло Иванов Атанасов за поемане на ръководството 

на договора; 

 Подписано съгласие от членовете на колектива и актуализиран списък на 

научния колектив. 

 Протокол от проведено заседание за обсъждане на промяната в колектива. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС да приме ръководството на договор КП-

06-Н37/33 от 2019 г. да бъде поето от проф. дн Ивайло Иванов Атанасов, като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 
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Приема ръководството на договор КП-06-Н37/33 от 2019 г. да бъде поето от 

проф. дн Ивайло Иванов Атанасов, като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно ПФНИ. 

 

1.7.34. Доклад с вх. № 100119/9 от 12.03.2021 год. от доц. д-р Антон Славов, 

ръководител на договор ДН17/22 от 2017 г., на тема „Оползотворяване и 

приложение на отпадъчни материали от етерично-маслената индустрия за 

„зелен“ синтез на метални наночастици“, базова организация Университет по 

хранителни технологии, гр. Пловдив. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и включване на доц. д-р 

Даниела Богданова Карашанова като член на колектива. 

Обосновка: Включването на доц. Карашанова ще допринесе за завършване на 

планираните дейности в срок. 

Приложени са: 

Молба от доц. д-р Даниела Богданова Карашанова за включването й в проекта, 

придружена с научна биография. 

Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДН17/22 от 2017 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включена доц. д-р Даниела Богданова 

Карашанова в научния колектив по договор ДН17/22 от 2017 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включена доц. д-р Даниела Богданова Карашанова в научния 

колектив по договор ДН17/22 от 2017 г. 

 

1.7.35. Доклад с Вх. № ФНИ-819 от 19.03.2021 г. от доц. д-р Габор Иван Живанович, 

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

на срок на годност на плодове и зеленчуци с многокомпонентни ядливи 

покрития (ECOATFRUIT)“, базова организация Институт по консервиране и 

качество на храните - Пловдив. 

Относно: Молба за удължаване на срока на договора с 8 (осем) месеца до 17.02.2022 

год. 

Обосновка: Удължаването се налага поради забавена обществена поръчка за 

закупуване на консумативи за изпълнение на дейностите по проекта. По договора 

няма друго удължаване на срока. В исканите осем месеца влизат двата месеца 

служебно удължаване, съгласно решение на ИС. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

предлага на ИС да приеме договор КП-06-Н37/29 от 2019 г. да бъде удължен с осем 

месеца до 17.02.2022 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на отчета 17.03.2022 год.  
 

Решение на ИС: 

Приема договор КП-06-Н37/29 от 2019 г. да бъде удължен с осем месеца до 

17.02.2022 год., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на отчета 17.03.2022 год. 
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1.7.36. Доклад с Вх. № 100113/19 от 25.03.2021 г. от доц. д-р инж. Силвия Василева 

Бойчева, ръководител на договор ДН17/18 от 2017 г., на тема „Синтез на 

зеолити от въглищни пепели за адсорбция, каталитична деструкция и 

детекция на атмосферни замърсители “, базова организация Технически 

университет - София. 

Относно: Преразпределяне на средства във финансовия план за втори етап на 

договора на договора и прехвърляне на финансови средства, както следва:  

За Технически университет - София - Базова организация: 

Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 190 лв. от перо „Разходи за 

дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура” в перо 

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

изпълнението на проекта”; 

Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 5030 лв. от перо „Разходи за 

командировки” в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта”;  

За Институт по оптически материали и технологии “Акад. Й. Малиновски”, 

БАН (ИОМТ-БАН) - Партньорска организация: 

Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 2000 лв. от перо „Разходи за 

командировки” в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта”; 

Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 1500 лв. от перо „Разходи за 

командировки” в перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението 

на проекта“. 

За Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН - Партньорска 

организация: 

Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 1500 лв. от перо „Разходи за 

командировки” в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта”;  

Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 1500 лв. от перо „Разходи за 

командировки” в перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението 

на проекта“. 

Общата преразпределена сума е в размер на 11 720 лв представляващи 21,23 % от 

преките допустими разходи за втори етап на договора договора (55 200 лв.).  

По договора има предходно преразпределяне на средства в размер на 3,76 % от 

преките допустими разходи (Протокол на ПНЕК № 6 от 25.11.2020 год.).  

Обосновка: Прехвърлените средства от перо „Разходи за командировки“ ще бъдат 

използвани за разпространение на получените резултати по договора.  

Приложение: Финансов план съгласно договора и актуализиран финансов план.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени общо 11 

720 лв., които представляват 21,23 % от преките допустими разходи (55 200 лв.) за 

втори етап на договор ДН17/18 от 2017 г., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 11 720 лв., както следва:  

За Технически университет - София - Базова организация: 

Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 190 лв. от перо „Разходи 

за дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура” 

в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 
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свързани с изпълнението на проекта”; 

 Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 5030 лв. от перо 

„Разходи за командировки” в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта”; 

За Институт по оптически материали и технологии “Акад. Й. 

Малиновски”, БАН (ИОМТ-БАН) - Партньорска организация: 

 Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 2000 лв. от перо 

„Разходи за командировки” в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта”; 

 Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 1500 лв. от перо 

„Разходи за командировки” в перо „Разходи за външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“. 

За Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН - 

Партньорска организация: 

 Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 1500 лв. от перо 

„Разходи за командировки” в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта”; 

 Прехвърляне на неизраходвани средства в размер на 1500 лв. от перо 

„Разходи за командировки” в перо „Разходи за външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“. 

Общата преразпределена сума представлява 21,23 % от преките допустими 

разходи (55 200 лв.) за втори етап на договор ДН17/18 от 2017 г., която да се 

преразпредели като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 

 

1.7.37. Доклад с вх. № ФНИ-1064 от 05.04.2021 год. от доц. д-р Елисавета Кирилова, 

ръководител на договор КП-06-Н37/5 от 2019 г., на тема „Устойчиви 

ресурсно-осигурителни вериги по отношение на екологични, икономически и 

социални критерии“, базова организация Институт по инженерна химия, 

БАН. 

Относно: Уведомление за промяна в състава на научния колектив поради смъртта 

на проф. Боян Бонев Иванов. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема доклада за сведение. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

1.7.38. Доклад с Вх. № ФНИ-1053 от 02.04.2021 г. от проф. д-р инж. Тодор Димитров 

Ганчев, ръководител на договор КП-06-Н37/18 от 2019 г., на тема „Изследване на 

възможностите за развитие на интелигентни интерфейси човек-машина, в посока 

разпознаване на рискови когнитивни и емоционални състояния “, базова 

организация Технически университет - Варна. 

Относно: Промяна в работния колектив по договора и отказ от д-р инж. Илиян 

Живков Бойчев за участие в проекта, като на негово място бъде включен ас. 

Мирослав Весков Марков – докторант към катедра „Компютърни науки и 

технологии“. 
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Обосновка: Промяната се налага поради успешното приключване на 

докторантурата на д-р Илиян Бойчев и промяна в статуса и ангажиментите му, което 

води до невъзможност да изпълнява възложените му по договора задачи.  

Приложени са: 

 Заявление от д-р инж. Илиян Живков Бойчев за освобождаването му от 

проекта. 

 Молба от ас. Мирослав Весков Марков за включването му в проекта, 

придружена с научна биография. 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по 

договор КП-06-Н37/18 от 2019 г. 

 Резолюция от ръководителя на базовата организация по договора.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободен д-р инж. Илиян Живков 

Бойчев от научния колектив по договор КП-06-Н37/18 от 2019 г., като на негово 

място бъде включен ас. Мирослав Весков Марков. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободен д-р инж. Илиян Живков Бойчев от научния 

колектив по договор КП-06-Н37/18 от 2019 г., като на негово място бъде 

включен ас. Мирослав Весков Марков. 

 

1.7.39. Доклад с Вх. № 100136/4 от 30.03.2021 г. от проф. дн Иван Ганчев Гарванов, 

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

параметрите, свойствата и явленията на радиосигналите от пулсари и 

взаимодействието им с обекти“, базова организация УНИБИТ.  

Относно: Уведомление за преразпределяне на средства във финансовия план на 

договора и прехвърляне на 6 380 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо 

“Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, свързани с 

изпълнението на проекта“, представляващи 11,55 % от преките допустими разходи 

за втори етап на договора (55 200 лв.). 

По договора има предходно преразпределяне на средства в размер на 9,86 % от 

преките допустими разходи (Протокол на ПНЕК № 1 от 20.02.2020 год.).  

Обосновка: Прехвърлените средства от перо „Разходи за командировки“ ще бъдат 

използвани за заплащане на такса правоучастие в мчеждународни конференции, 

провеждани онлайн.  

Приложение: Финансов план съгласно договора и актуализиран финансов план.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени общо 6 

380 лв., които представляват 11,55 % от преките допустими разходи (55 200 лв.) за 

втори етап на договор ДН07/1 от 2016 г., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ.  
 

Решение на ИС: 

ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени 

общо 6 380 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо “Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи, свързани с 

изпълнението на проекта“, които представляват 11,55 % от преките 

допустими разходи (55 200 лв.) за втори етап на договор ДН07/1 от 2016 г. 

Да се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране, 

съгласно чл. 71 от ПФНИ, тъй като общото преразпределение е 21,41 %. 
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1.8. Доклад с вх. № ФНИ-1151 от 09.04.2021 от проф. д-р Матилда Александрова 

– председател на постоянната Научно-експертна комисия по Обществени 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади и 

отчети на ръководители на договори. 

 

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

междинен етап от изпълнението на договор № КП-06-ОПР-01-3 от 2018 г. на 

тема: „Разработване на гъвкава методология за развитие и управление на 

иновационни проекти в научни организации“ с ръководител гл. ас. д-р Зорница 

Йорданова, базова организация: УНСС, във връзка с доклад за фактически 

констатации от вх.н. ФНИ 1791 от 14.09.2020 г. на регистриран одитор № 0479 

 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 107 000 лв 

Преведени средства: 53 500 лв 

Неизразходвани средства: 7383,71 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46116,29 лв 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 6  

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия във форуми: 7 

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

научната част по договор КП-06-ОПР01/3 от 17.12.2018 г. 

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

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

46116.29 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор №  КП-06-ОПР01/3 от 17.12.2018 г.г. 

в размер на 53500 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 7383.71 лв., която е в размер под 

15% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане през втория етап е 60883.71 

лв. 
 

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

научната част по договор КП-06-ОПР01/3 от 17.12.2018 г. 

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

0479 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 46116.29лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор №  КП-06-ОПР01/3 от 

17.12.2018 г.г. в размер на 53 500 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 7 383.71 лв., която е в размер 

под 15% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да бъде 
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прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане през 

втория етап е 60 883.71 лв. 

 

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

междинен етап от изпълнението на договор № КП-06-ОПР-01-4 от 2018 г. на 

тема: „Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на 

икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири 

приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им 

в кръговата икономика“ с ръководител проф. д-р Милен Балтов, базова 

организация: Бургаски свободен университет, във връзка с доклад за 

фактически констатации от вх.н. ФНИ- 2959 от г. на регистриран одитор № 

0198. 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 112720 лв. 

Преведени средства: 56360,00 лв. за първи етап 

Неизразходвани средства: - 2161.69 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 54198,31 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 18 

 От тях с импакт фактор: 5 

 От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми:    7 

Решение на ПНЕК: 

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

добър" на научната част по договор КП-06-ОПР01/4 от 17.12.2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 198 

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

54198лв. и непризнати разходи в размер на 0лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор №  КП-06-ОПР01/4 от 17.12.2018 

г. в размер на 56360лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 2162,69 лв., която е в размер 

под 15% от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да бъде 

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

втория етап е 58522,69 лв. 
 

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

на научната част по договор КП-06-ОПР01/4 от 17.12.2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор 

№ 198 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 54198,31лв. и непризнати разходи в размер на 0лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор №  КП-06-ОПР01/4 от 

17.12.2018 г. в размер на 56360лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 2162,69 лв ., която е в 

размер под 15%  от преките допустими разходи за първия етап на проекта,  

да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. Сумата за 

отчитане през втория етап е 58522,69 лв. 
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1.8.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи 

(междинен) етап от изпълнението на договор № КП-06-ОПР 05/5 от 2018 г. на 

тема: „Българско културно наследство - методология за изследване на 

органични материали“ с ръководител доц. д-р Бистра Атанасова 

Стамболийска, базова организация: Институт по органична химия с център 

по фитохимия, във връзка с доклад за фактически констатации от вх.н. ФНИ- 

488 от 17.02.2021 г. на регистриран одитор № 372. 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000,00 лв. 

Преведени средства: 60 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 14 202.20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 45 797.80 лв.  

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия във форуми: 6 

Закъснение : Няма 

 

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

на научната част по договор КП-06-ОПР05/5 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 372 

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

45797.8 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор  КП-06-ОПР05/5 от 17.12.2018 г., като 

от предвидената за втория етап сума в размер на 60000 лв. бъде приспаднат остатъкът 

от неизразходваните средства по т. 4, който не се прехвърля към втория етап 402.20 

лв. като се сключи допълнително споразумение съгласно ПФНИ. Сумата за плащане 

за втория етап е 59597.80 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 14202.20 лв. да се редуцира до 25 % от общата 

стойност на преките допустими разходи за първия етап (55200 лв.), а именно 13 800 

лв. и да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора след сключване на 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Останалата част от 

неизразходваните средства в размер на 402.20 лв. да бъде приспадната от 

предвидената сума за втория етап. Сумата за отчитане на втория етап е 73 800.00 лв. 
 

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

научната част по договор КП-06-ОПР05/5 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 372 

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

45797.80 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор  КП-06-ОПР05/5 от 17.12.2018 

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

приспаднат остатъкът от неизразходваните средства по т. 4, който не се 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 50/16.04.2021 г.  61 

 

прехвърля към втория етап 402.20 лв. като се сключи допълнително 

споразумение съгласно ПФНИ. Сумата за плащане за втория етап е 59 597.80 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 14 202.20 лв. да се редуцира до 25 % от 

общата стойност на преките допустими разходи за първия етап (55 200 лв.), а 

именно 13 800 лв. и да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора 

след сключване на допълнително споразумение към договора за финансиране. 

Останалата част от неизразходваните средства в размер на 402.20 лв. да бъде 

приспадната от предвидената сума за втория етап. Сумата за отчитане на втория 

етап е 73 800.00 лв. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор № ДМ05/1 от 13.12.2016 г. на тема: 

„Съвременни подходи за дифузия на информация, знания и хипотези - 

иновативен модел за мотивация на постдокторанти, докторанти, млади учени 

и студенти“ с ръководител гл. ас. д-р Диана Манолова Стоянова, базова 

организация: УНИБИТ – София. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв.  

Неизразходвани средства: 558,19 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:  19 441,81 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 558,19 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 23 

            От тях индексирани в Web of Science: 1 

От тях с импакт фактор: 0 

            От тях с импакт ранг: 0 

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 №ДМ05/1 от 13.12.2016 г.  

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

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

19 441.81 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Обща сума за възстановяване (от неизразходвани средства): 558,19 лв. 

4. ПНЕК предлага проект по договор №  ДМ05/1 от 13.12.2016 г. да бъде приключен 

като успешен, след като бъдат възстановени неизразходваните средства. 
 

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

на научната част на проект по договор №ДМ05/1 от 13.12.2016 г.  

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

0318 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 19 441.81 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Обща сума за възстановяване (от неизразходвани средства): 558,19 лв.  
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4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор №  

ДМ05/1 от 13.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.8.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор № ДМ05/2 от 2016 г.. на тема: 

„Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм 

(АРТ)“ с ръководител доц. д-р Маргарита Русева, базова организация: 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, във 

връзка с доклад за фактически констатации от вх.н. 94ИИ/3 от 14.01.2019 г. 

на регистриран одитор № 0250. 

 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 19 950,00 лв. 

Преведени средства: 19 950,00 лв. 

Неизразходвани средства: 8,89 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор:  19 941,11лв 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 4 (реферирани в Web of Science)  

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми:  4 

 

Решение на ПНЕК:   

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

добра“ оценка на научната част на проект по договор № ДМ05/2 от 2016 г.  

2. На основание доклада за фактически констатации няма направени бележки и 

предлага финансовата част за втори етап на договор № ДМ05/2 от 14.12.2016 г. 

да бъде приета, както следва: 

признати разходи - 19 941,11 лв. 

непризнати разходи – 0,00 лв  

неизразходвани средства - 8,89 лв. 

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

размер на 8,89 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор № 

ДМ05/2 от 14.12.2016 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 предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много 

добра“ оценка на научната част на проект по договор № ДМ05/2 от 2016 г.  

2. На основание доклада за фактически констатации няма направени бележки 

и предлага финансовата част за втори етап на договор № ДМ05/2 от 14.12.2016 

г. да бъде приета, както следва: 

признати разходи - 19 941,11 лв. 
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непризнати разходи – 0,00 лв  

неизразходвани средства - 8,89 лв. 

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

в размер на 8,89 лв. 

4.  Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор №  

ДМ05/2 от 14.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

 

1.8.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор № ДМ 05/3 от 14.12.2016 г. на 

тема: „Радикализиране  във  всекидневието: фактори и механизми за 

нормализация на радикалността и насилието сред младежи“ с 

ръководител гл. ас. д-р Люба Динкова Спасова, базова организация: Институт 

за изследване на обществата и знанието - БАН. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 19 700.00 лв. 

Преведени средства: 19 700.00 лв. 

Неизразходвани средства: 23.56 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 676.44 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 23.56 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 6 

            От тях индексирани в Web of Science: 0 

 От тях с импакт фактор: 0 

            От тях с импакт ранг: 1  

Брой участия в научни форуми: 19 

 

Решение на ПНЕК: 

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

оценка на научната част на проект по договор № ДМ 05/3 от 14.12.2016 г.  

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

9433/8 от 12.07.2019 г. на регистриран одитор № 417/1998 г. на ИДЕС, че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 19 676.44 лв., 

сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. Обща сума за възстановяване: 23.56 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 23.56 лв. 

4. ПНЕК предлага проект по договор № ДМ 05/3 от 14.12.2016 г. да бъде приключен 

като успешен. 
 

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

на научната част на проект по договор № ДМ 05/3 от 14.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 9433/8 от 12.07.2019 г. на регистриран одитор № 417/1998 г. на 
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ИДЕС, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер 

на 19 676.44 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. Обща сума за възстановяване: 23.56 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 23.56 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор №  

ДМ05/3 от 14.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор № ДМ05/4 от 2016 г. на тема: 

„Производствен потенциал и радикално потребление на биопродукти от 

животновъдството в Югоизточен район“ с ръководител гл.ас. д-р Георги 

Алексиев, базова организация: Тракийски Университет – Стара Загора, във 

връзка с доклад за фактически констатации от вх.н. 94ЕЕ/1 от 8.01.2019 г . на 

регистриран одитор № 0187. 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 18 000,00 лв. 

Преведени средства: 18 000,00  лв. 

Неизразходвани средства: 4021,71 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 13 978,29 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 12 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

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 № ДМ05/4 от 2016 г.  

2. На основание доклада за фактически констатации от регистриран одитор № 0187 

няма направени бележки и предлага финансовата част за втори етап на договор 

№ ДМ05/4 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

признати разходи - 13 978,29 лв. 

непризнати разходи – 0,00 лв  

неизразходвани средства – 4021,71 лв. 

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

размер на 4021,71 лв. 

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

договор № ДМ05/4 от 2016 г. 
 

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

научната част на проект по договор № ДМ05/4 от 2016 г.  
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2. На основание доклада за фактически констатации от регистриран одитор 

№ 0187 няма направени бележки и предлага финансовата част за втори етап 

на договор № ДМ05/4 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи - 13 978,29 лв. 

непризнати разходи – 0,00 лв  

неизразходвани средства – 4021,71 лв. 

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

изследвания“ е в размер на 4021,71 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор №  

ДМ05/4 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор № ДН 05/2 от 14.12.2016 г. на 

тема: „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска 

книжнина (1801-1878)“ с ръководител доц. д-р Васил Загоров, базова 

организация: УНИБИТ - София, във връзка с доклад за фактически 

констатации от 07.07.2020 г. на регистриран одитор № 0318.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 111 524 лв. 

Преведени средства за втори етап: 55 762 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 807.99 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 56 569.99 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  56 569.99 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 9 

            От тях индексирани в Web of Science: 3 

От тях с импакт фактор: 1 

            От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 12 

 

Решение на ПНЕК:   

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

оценка на научната част на проект по договор № ДН 05/2 от 14. 12. 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

07.07.2020 г. на регистриран одитор № 0318, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 569.99 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 0 лв. 

4. ПНЕК предлага проект по договор № ДН 05/2 от 14.12.2016 г. да бъде приключен 

като успешен. 
 

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

на научната част на проект по договор № ДН 05/2 от 14. 12. 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от 07.07.2020 г. на регистриран одитор № 0318, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 56 569.99 лв., сума на 

непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 0 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор №  

ДН05/2 от 14.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор № ДН05/6 от 2016г. на тема: 

„Завръщащите се мигранти: Сегментация и Стратификация на 

икономическата мобилност“ с ръководител доц. д-р Андрей Нончев, базова 

организация: УНСС, във връзка с доклад за фактически констатации от вх.н. 

ФНИ- 94ГГ/2  от 20.01.2021 г. на регистриран одитор № 0636. 

 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 110 000,00 лв. 

Първоначална обща сума за 2 етап на договора: 55  000 лв. 

Преведени средства (увеличена с прехвърлени средства от 1 етап):  62 830,10 

лв. 

Неизразходвани средства: 20 987,43 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор:  41 842,67 лв 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 12 

От тях с импакт фактор: 12 

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми:  6 

 

ПНЕК обсъди финансовото приключване на договора като разгледа 

Финансовия отчет за втория етап на проекта, Доклада за фактически констатации от 

независим одитор (Рег. 636).  

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

на научната част на проект по договор № ДН05/6 от 14.12.2016 г.  

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. 94ГГ/2 от 20.01.2021 няма 

направени бележки и предлага финансовата част за втори етап на договор № ДН05/6 

от 14.12.2016 г.  да бъде приета, както следва: 

признати разходи - 41 842,67 лв. 

непризнати разходи – 0,00 лв  

неизразходвани средства - 20 987,43 лв. 

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

размер на 20987,43 лв. 
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по 

договор № ДН05/6 от 14.12.2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

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

на научната част на проект по договор № ДН05/6 от 14.12.2016 г.  

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. 94ГГ/2 от 

20.01.2021 няма направени бележки и предлага финансовата част за втори 

етап на договор № ДН05/6 от 14.12.2016 г. да бъде приета, както следва: 

признати разходи - 41 842,67 лв. 

непризнати разходи – 0,00 лв  

неизразходвани средства - 20 987,43 лв. 

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

изследвания“ е в размер на 20987,43 лв. 

4 Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор №  

ДН05/6 от 14.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор № ДН05/8 от 2016 г. на тема: 

„Дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищна и 

начална училищна възраст“ с ръководител проф.д-р Румяна Папанчева, 

базова организация: Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, във връзка с 

доклад за фактически констатации от вх.н. 9400/4 от 21.01.2019 г. на 

регистриран одитор № 0093 

 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 109 000лв. 

Първоначална обща сума за 2 етап на договора: 54 500.00 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 4978,03 лв 

Сума за отчитане за втори етап: 59 478,03 лв.  

Неизразходвани средства: 3008,50 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор:  56469,53лв.  

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой студенти в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 65 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 14 

Участия в научни форуми:  28 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основа на постигнатите резултати ПНЕК приема „много добра“ оценка на 

научната част на проект по договор № ДН05/8 от 14.12.2016 г.  
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2. На основание доклада за фактически констатации няма направени бележки и 

предлага финансовата част за втори етап на договор № ДН05/8 от 14.12.2016 г. да 

бъде приета, както следва: 

a. признати разходи - 56469. 53лв. 

b. непризнати разходи – 0,00 лв.  

c. неизразходвани средства – 3008,50лв. 

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

размер на 3008,50лв. 

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

договор № № ДН05/8 от 14.12.2016 г. 
 

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

добра“ на научната част на проект по договор № ДН05/8 от 14.12.2016 г.  

2. На основание доклада за фактически констатации няма направени бележки 

и предлага финансовата част за втори етап на договор № ДН05/8 от 

14.12.2016 г. да бъде приета, както следва: 

a. признати разходи - 56469. 53лв. 

b. непризнати разходи – 0,00 лв.  

c. неизразходвани средства – 3008,50лв. 

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

изследвания“ е в размер на 3008,50лв. 

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

№  ДН05/8 от 14.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване 

на договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор № ДН 05/11 от 14.12.2016 г. 

на тема: „Фундаментални промени в медийната комуникационна 

екосистема и последиците им в обществото“ с ръководител доц. д-р 

Добринка Пейчева, базова организация: ЮЗУ. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 92 000.00 лв. 

Преведени средства: 92 000.00 лв. 

Информация за втори етап 

Преведени средства за втори етап: 46 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 432,34лв 

Сума за отчитане за втори етап: 46 432,34 лв.  

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 432,34 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 0 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 и 3-ма пост-докторанти 

Брой научни публикации (общо): 28 и една монография 

            От тях индексирани в Web of Science: 8 

От тях с импакт фактор: 8 

            От тях с импакт ранг: 12 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 50/16.04.2021 г.  69 

 

Брой участия в научни форуми: 37 

 

Решение на ПНЕК: 

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

оценка на научната част на проект по договор № ДН 05/11 от 14.12.2016 г.  

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

94РР/44 02.09.2019г. на регистриран одитор № 0318., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 92 000.00 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Обща сума за възстановяване: 0 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 0 лв. 

4. ПНЕК предлага проект по договор № ДН 05/11 от 14.12.2016 г. да бъде приключен 

като успешен. 
 

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

на научната част на проект по договор № ДН 05/11 от 14.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

вх. № 94РР/44 02.09.2019г. на регистриран одитор № 0318., че разходите 

по договора са признати и законосъобразни  в размер на 46 432,34 лв., сума 

на непризнатите разходи 0 лв. 

3. Обща сума за възстановяване: 0 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 0 лв. 

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

№  ДН05/11 от 14.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване 

на договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.8.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор № ДН05/12 от 2016 г.. на тема: 

„Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния 

(социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)“ с 

ръководител проф. д.с.н. Анна Мантарова, базова организация: Институт по 

философия и социология (бивш ИИОЗ) - БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации от вх.н. 9433/2 от 19.03.2021 г. на регистриран одитор № 0417. 

 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 103 369,00 лв. 

Преведени средства за втори етап: 51 684.50  лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 2 924.77лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 54 609,27 лв.  

Неизразходвани средства: 438,92 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,01 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:  54 170,34 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 48 
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От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 1 

Участия в научни форуми:  40 

 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част на проект по договор № ДН05/12 от 2016 г.  

2.  На основание доклада за фактически констатации на регистриран одитор № 0417 няма 

направени бележки и предлага финансовата част за втори етап на договор № ДН05/12 

от 2016 г. да бъде приета, както следва: признати разходи – 54170,34 лв.; непризнати 

разходи – 0,01 лв; неизразходвани средства – 438,92 лв. 

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

на 438,93 лв. 

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

договор № ДН05/12 от 2016 г. 
 

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

на научната част на проект по договор № ДН05/12 от 2016 г.  

2.  На основание доклада за фактически констатации на регистриран одитор № 

0417 няма направени бележки и предлага финансовата част за втори етап на 

договор № ДН05/12 от 2016 г. да бъде приета, както следва: признати разходи 

– 54170,34 лв.; непризнати разходи – 0,01 лв; 

 неизразходвани средства – 438,92 лв. 

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

размер на 438,93 лв. 

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

№  ДН05/12 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.8.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор № ДН05/16 от 2016 г.. на тема: 

„Меката власт“ на популярната музика в медиите (по примери от България и 

Балканите„ с ръководител проф. дн Венцислав Димов, базова организация: 

СУ, във връзка с доклад за фактически констатации от вх.н. 9455/25 на 

регистриран одитор № 5530. 

 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 2353.08 лв 

Сума за отчитане за втори етап: 62353.08 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 62127,52лв 

Неизразходвани средства: 225.56 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Сума за възстановяване на ФНИ: 225.56 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 



 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 50/16.04.2021 г.  71 

 

Брой научни публикации (общо): 40 

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг -  

Брой участия в научни форуми: 33 

 

Решение на ПНЕК: 

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

оценка на научната част на проект по договор №:ДН05/16, от 16.12.2016 г  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад  на регистриран 

одитор 5530, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер 

на 119774.44 лв., като сумата на непризнатите разходи 225.56 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 225.56 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК съгласно чл.7, ал. 6 от договора, предлага 

проект по договор № Д№:ДН05/16, от 16.12.2016 г. да бъде приет като успешно 

приключен. 
 

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

на научната част на проект по договор №:ДН05/16, от 16.12.2016 г  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад на 

регистриран одитор 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 62127,52лв., като сумата на непризнатите 

разходи 225.56 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 225.56 лв. 

4. Приема да бъде приключен, като успешно реализиран проект по договор №  

ДН05/16 от 16.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор № ДН05/17 от 16.12.2016г.  на 

тема: „Икономика на знанието, базирана на бизнес платформи и мрежи от 

предприятия“ с ръководител доц. д-р Николай Щерев, базова организация: 

УНСС, във връзка с доклад за фактически констатации от вх.н. ФНИ- 

94АА/46 от 15.10.2019 г. на регистриран одитор № 0717. 

 

Данни за проекта  

Първоначална обща сума на договора: 117 875,00 лв 

Преведени средства за първи етап: 58 937,50 лв  

Преведени средства за втори етап: 58 937,50 лв 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 787,08 лв 

Сума за отчитане за втори етап: 62 724,58 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 201,92 лв 

Неизразходвани средства: 5 522,66 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0   

Сума за възстановяване на ФНИ:  5 522,66 лв 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 5 
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Участия в научни форуми: 9 

ПНЕК обсъди финансовото приключване на договора като разгледа 

Финансовия отчет за втория етап на проекта, Доклада за фактически констатации от 

независим одитор рег. одитор № 0717.  

Решение на ПНЕК: 

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

оценка (по шестобална система) на научната част на проект по договор № 

ДН05/17 от 16.12.2016 г.  

2.  На основание доклада за фактически констатации с вх. 94АА/46 15.10.2020 няма 

направени бележки и предлага финансовата част за втори етап на договор № 

ДН05/17 от 16.12.2016 г. да бъде приета, както следва: 

признати разходи - 57 201,92 лв 

непризнати разходи – 0,00 лв  

неизразходвани средства - 5522,66 лв 

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

размер на 5522,66 лв плюс дължимата лихва за закъснението. 

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

договор № ДН05/17 от 16.12.2016 г. 
 

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

(по шестобална система) на научната част на проект по договор № ДН05/17 

от 16.12.2016 г.  

2.  На основание доклада за фактически констатации с вх. 94АА/46 15.10.2020 

няма направени бележки и предлага финансовата част за втори етап на 

договор № ДН05/17 от 16.12.2016 г. да бъде приета, както следва: 

признати разходи - 57 201,92 лв 

непризнати разходи – 0,00 лв  

неизразходвани средства - 5522,66 лв 

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

изследвания“ е в размер на 5522,66 лв плюс дължимата лихва за 

закъснението. 

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

№  ДН05/16 от 16.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване 

на договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.8.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор № ДН 05/3 от 14.12.2016 г. на 

тема: „Модели за социализация на културно-историческото наследство в 

„интелигентен град“ с ръководител проф. д-р София Василева, базова 

организация: УНИБИТ - София, във връзка с доклад за фактически 

констатации от 14.09.2020 г. на регистриран одитор № 0318.  

 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 98 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 29 
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От тях индексирани в Web of Science: 4 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 18 

 

Решение на ПНЕК: 

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

оценка на научната част на проект по договор № ДН 05/3 от 14.12.2016 г.  

2. Не приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

14.09.2020 г. на регистриран одитор № 0318, до изясняване на разликите в 

посочените суми.  

3. ПНЕК предлага на ИС да приеме „много добра “ оценка по научната част на 

проекта. 
 

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

на научната част на проект по договор № ДН 05/3 от 14.12.2016 г.  

2. Не приема финансовия отчет на основание постъпило финансово 

становище от 14.09.2020 г. на регистриран одитор № 0318, до изясняване 

на разликите в посочените суми.  

 

 

1.9. Доклад с вх. № ФНИ-1243 от 15.04.2021 от проф. Милена Кирова- 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Хуманитарни 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади и 

отчети на ръководители на договори. 

 

1.9.1. Доклад с вх.№ ФНИ-638 от 2.3.2021 г. от доц. д-р Стойка Пенкова, 

ръководител на договор КП-06-Н40/5 от 2019 г. на тема: „Жизнени преходи в 

трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“ – ПУ 

"Паисий Хилендарски" 

Относно: Удължаване срока на проекта с 6 месеца освен двата месеца на 

извънредното положение през 2020 г, т.е. до 10. 2. 2022 г. без промяна във 

финансовия план. 

Обосновка: Повечето от дейностите по проекта почиват върху теренната работа и 

работата в библиотеки и архиви, които бяха сериозно възпрепятствани поради 

пандемията от Ковид 19. Без тяхното осъществяване поне в някаква степен не е 

възможно да бъде напълно завършена работата по първия етап на проекта. 

Финансовите условия не се засягат от исканото удължаване . 

Решение на ПНЕК: По договор КП-06-Н40/5 от 2019 година ПНЕК по ХН предлага 

на ИС да удължи първия етап на проекта с 8 месеца до 10.02. 2022 г. без промяна 

във финансовите параметри на проекта и след подписване на допълнително 

споразумение. 
 

 Решение ИС 

Приема първият етап на договор КП-06-Н40/5 от 2019г. да се удължи с 8 

месеца до 10.02.2022 г. след подписване на допълнително споразумение.  

 

1.9.2. Доклад с вх. № 0909/8 от 18.3.2021 г. от доц. Еля Александрова Цанева 

ръководител на договор ДН20/5 от 2017 г. на тема: „Локални бедствия и 
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качество на живот. Културни стратегии в преодоляване на природни, 

технологични и биологични катастрофи“ - Институт за етнология и 

фолклористика с музей - БАН. 

Относно: Удължаване на проекта с допустимите 6 месеца плюс двата месеца във 

връзка с епидемията, така че крайният срок за приключване на проекта да стане 

05.02. 2022 г. 

Обосновка:Удължаването се налага поради ограниченията на пътуванията във 

връзка с пандемичната криза. 

Решение на ПНЕК: По договор ДН20/5 от 2017 година ПНЕК по ХН предлага на 

ИС да удължи срока на договора с 8 месеца до 09.02. 2022.г. след подписване на 

допълнително споразумение. 
  

Решение ИС 

Приема срока за втори етап на проект ДН20/5 да се удължи с 8 месеца до 

09.02.2022г., след подписване на допълнително споразумение. 

 

1.9.3. Доклад с вх. № 0909/3 от 5.2.2021 г. от доц. Валентина Ганева-Райчева, 

ръководител на договор ДН20/12 от 2017 г. на тема: „Културни ресурси, 

валоризиране на наследствата и местно развитие“ - ИЕФЕМ – БАН. 

Относно: Удължаване на втория етап на проекта с 8 месеца  (6 + 2  месеца) и 

прехвърляне на средства от едно перо в друго. 

Обосновка: Необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки във 

връзка с пандемията от COVID-19 през 2020 г. и в първите четири месеца на 202 г. 

забавя значително изпълнениет на  предвидените в работната програма дейности 

през втория етап, тъй като на практика бе и все още е невъзможно  извършване на 

теренни изследвания с избрания инструментариум. 

Затруднена е и работата по популяризиране на научни резултати от проекта като  

участие в международни конференции, изнасяне на публични лекции, изработване 

на съвместна изложба на двата регионални исторически музея в Русе, Сливен  и др. 

Епидемичната ситуация  наложи  част от средствата за теренни  изследвания да се 

трансформират. Молбата е да се разреши прехвърляне на 5 000 лв. от перо „Разходи 

за командировки” в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта”. 

Решение на ПНЕК: По договор ДН20/12 от 2017 година ПНЕК по ХН предлага на 

Изпълнителния съвет на ФНИ да разреши удължаването на втория етап на проект 

ДН20/12 с общо 8 месеца до 12 февруари 2022 г. 
 

 Решение ИС 

Удължава срока втория етап на проект ДН20/12 от 2017г. с 8 месеца до 12 

февруари 2022 г., след подписване на допълнително споразумение. 

 

1.9.4. Доклад с вх. № ФНИ-385 от 9.2.2021 г. от проф. Светла Коева, ръководител на 

договор КП-06-Н50/1 от 2020 г. на тема: „Обогатяване на семантичната мрежа 

Уърднет с концептуални фреймове“ - Институт за български език "Проф. 

Любомир Андрейчин", БАН. 

Относно: Включване в екипа на нов член – гл. ас. д-р Цветана Димитрова.  

Обосновка: Научният профил на кандидатката е подходящ за подпомагане на екипа 

в изпълнение на научните задачи по проекта. 

Приложени са всички необходими според Правилника на ФНИ документи.  
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Решение на ПНЕК: По договор КП-06-Н50/1 от 2020 година ПНЕК по ХН ПНЕК 

предлага на ИС да одобри включването на гл. ас. д-р Цветана Димитрова в екипа 

по проекта. 
 

 Решение ИС 

Приема включването на гл. ас. д-р Цветана Димитрова в екипа по проект 

КП-06-Н50/1 от 2020 г. 

 

1.9.5. Доклад с вх. № ФНИ-747 от 15. 3. 2021 г. от доц. Марко Скарпа, ръководител 

на договор КП-06-Н50/4 от 2020 г. на тема: „Южнославянски кописти и 

скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“ – 

Кирило-методиевски научен център. 

Относно: Използване на неизразходвани средства от неосъществени командировки 

на чуждестранните членове на екипа до базовата организация – КМНЦ при БАН. 

Обосновка: Българските ръкописи от ХІV в., данни за които се издирват и събират 

по този проект, се намират главно в чужбина (основно в Русия). Достъпът до тях 

често пъти е труден, специално за българските изследователи. По тази причина 

подпомагането на чуждестранните членове на екипа да пътуват до и да работят в 

съответните книгохранилища ще бъде от полза както за резултатите от проекта, така 

и изобщо за събирането на българското културноисторическо наследство в чужди 

страни. 

Решение на ПНЕК: По договор КП-06-Н50/4 от 2020 година ПНЕК по ХН предлага 

на ИС, ако съществува юридическа възможност, да удовлетвори искането на 

ръководителя на проекта. 
 

 Решение ИС 

Съгласно Насоките за конкурса, допустими са разходи за посещения на учени от 

чужбина в базовата или в партньорска организация за изпълнение на дейности, 

свързани с проекта при условията на краткосрочна мобилност (поемане разходите 

за командировка). Учени от организации в чужбина, членове на научния колектив, 

могат да получават финансиране по проекта единствено за командировки до 

базовата или партньорска организация, свързани с изпълнението на проекта. Тъй 

като искането на ръководителя на научния колектив не съответства на Насоките, 

то не се приема. 

 

1.9.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор КП 06-ОПР05/1 от 2018 г. на тема: „Изгнание и 

литература: Руски писатели емигранти в България (А. М. Фьодоров)“ с 

ръководител доц. д-р Радостин Димитров Русев, базова организация: Институт за 

литература при БАН. 

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

И двамата рецензенти го оценяват за изпълнен на 85% 

Първоначална обща сума на договора: 116 000 лв. 

Преведени средства: 58 000 лв. 

Неизразходвани средства: 18 880,96 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 119, 04 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 12  
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От тях с импакт фактор: 0 

Участия в научни форуми: 2 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки и направените бележки и препоръки от рецензентите 

ПНЕК по хуманитарни науки приема оценка "Добър " на научната част по договор КП 

06-ОПР05/1 от 2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 5530 

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

39119.04 лв. и непризнати разходи в размер на 0лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор  КП 06-ОПР05/1 от 2018г., като от 

предвидената за втория етап сума в размер на 58000 лв. бъде приспаднат остатъкът от 

неизразходваните средства по т. 4, който не се прехвърля към втория етап 5880.96 лв. 

като се сключи допълнително споразумение съгласно ПФНИ. Сумата за плащане за 

втория етап е 52119.04 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 18880.96 лв. да се редуцира до 25 % от общата 

стойност на преките допустими разходи за първия етап (52000лв.), а именно 13000 лв. 

и да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора след сключване на 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Останалата част от 

неизразходваните средства вразмер на 5880.96лв. да бъде приспадната от 

предвидената сума за вторияетап. Сумата за отчитане на втория етап е 71 340лв. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка "Добър" на 

научната част по договор ОПР05/1 от 17.12.2018 г. 

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

5530 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 39119.04лв. и непризнати разходи в размер на 0лв. 

3. Приема да се финансира втория етап на договор ОПР05/1 от 17.12.2018 гг., като 

от предвидената за втория етап сума в размер на 58 000 лв. бъде приспаднат 

остатъкът от неизразходваните средства по т. 4, който не се прехвърля към 

втория етап 5540.96 лв. като се сключи допълнително споразумение съгласно 

ПФНИ. Сумата за плащане за втория етап е 52459.04 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 18880.96 лв. да се редуцира до 25 % от 

общата стойност на преките допустими разходи за първия етап (53360лв.), а 

именно 13340 лв. и да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора 

след сключване на допълнително споразумение към договора за финансиране. 

Останалата част от неизразходваните средства вразмер на 5540.96 лв. да бъде 

приспадната от предвидената сума за вторияетап. Сумата за отчитане на втория 

етап е 71 340 лв. 

 

 

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

изпълнението на договор КП 06-ОПР05/12 от 2018 г. на тема: „Българското 

духовно пространство – история и култура без граници. Непознатото 

културно-историческо наследство в Западнобългарските земи“ с 

ръководител: доц. Румен Живков Бояджиев, базова организация: Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

    Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 
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Първоначална обща сума на договора: 88 000 лв. 

Преведени средства: 44 000 лв. 

Неизразходвани средства: 7 348,06 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 36 651,94 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: няма 

 

Решение ПНЕК: 

1. На основание рецензиите и оценките на оценителите ПНЕК приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ОПР05/12 от 2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0387 

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

36651.94 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор №  ОПР05/12 от 2018 г. в размер на 44 

000 лв., след подписване на допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 7348.06 лв., която е под 25% от 

преките допустими разходи за първия етап на проекта,  да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане през втория етап става 

51348.06 лв. 
 

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

добър“ на научната част по договор ОПР05/12 от 2018г.  

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

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

размер на 36651.94лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор № ОПР05/12 от 2018г. в размер 

на 44 000 лв. , след подписване на допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 7348.06 лв., която е под 25% 

от преките допустими разходи за първия етап на проекта, да бъде прехвърлена 

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

става 51348.06 лв. 

 

 

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

изпълнението на договор КП 06-ОПР05/13 от 2018 г. на тема: „Да преживеем 

миналото. Историческите възстановки като феномен на културата“ с 

ръководител гл. ас. д-р Димитър Атанасов, базова организация: ИЕФЕМ – БАН. 

Етап на изпълнението: първи (17. 12. 2018–16. 09. 2020 г.) 

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 60% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв 

Преведени средства: 60 000 лв 

Неизразходвани средства: 13 513,35 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 486,65 лв 
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Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 0 по време на първия етап докторантът става 

млад учен 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0  

 

Решение ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки и направените бележки и препоръки от рецензентите 

ПНЕК по хуманитарни науки приема оценка „Задоволителен“ на научната част по 

договор КП 06-ОПР05/13 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 5530 

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

46486.55лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Предлага финансиране на втория етап на договор №  ОПР05/13 от 2018г. като сумата 

от 60 000лв. се намали с коефициент 0.7, след като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 13513.45 лв. , която е в размер под 

25% от преките допустими разходи за първия етап на проекта да се удържи от сумата 

за плащане на втория етап. 
 

Решение на ИС: 
Изисква от ПНЕК да направи допълнителна справка за декларираните статии, 

след което ще вземе решение. 

 

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

изпълнението на договор KП-06-Н30/5 от 2018 г. на тема: „Българите в 

Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)“ с ръководител доц. д-р 

Александър Георгиев Гребенаров, базова организация: Институт за исторически 

изследвания – БАН. 

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

Първият оценител: 90%, а вторият - 100% 

Първоначална обща сума на договора: 108 000 лв. 

Преведени средства: 54 000 лв. 

Неизразходвани средства: 11 223.66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 42 776. 34 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 14  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг:  0  

Участия в научни форуми: 16 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание предложените оценки от оценителите ПНЕК приема оценка "Добър" на 

научната част по договор KП-06-Н30/5  от 2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 5530 

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

42776.34лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 
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3. Приема финансиране на втория етап на договор №  KП-06-Н30/5 от 2018г. в размер на 

54000лв. , като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 11223.66 лв., която е в размер под 

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

отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане през втория етап е 65223.66 

лв. 
 

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

научната част по договор KП-06-Н30/5  от 2018 г. 

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

5530 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 42776.34лв. и непризнати разходи в размер на 0лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор №  KП-06-Н30/5  от 2018г. в 

размер на 54000лв. , като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 11223.66 лв., която е в размер 

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

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

втория етап е 65223.66 лв. 

5. С препоръка от ИС, публикациите за следващия етап да бъдат публикувани в 

реферирани издания . 

 

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

изпълнението на договор КП 06-Н30/1 от 2018 г. на тема: „Потопеното наследство. 

Село на дъното на язовира – миграции, памет, културни практики“  Ръководител на 

Договор № КП 06-Н30/1 гл. ас. д-р Лина Максимова Гергова. Базова организация: 

Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН. Етап на 

изпълнението: Първи 

 

          Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 700 лв. 

Преведени средства: 59 850 лв. 

Неизразходвани средства: 8 975,63 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 874,37  лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 10 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение ПНЕК : 

1. На основание дадените оценки и направените бележки и препоръки от рецензентите 

ПНЕК по хуманитарни науки приема оценка „Много добра“ на научната част по 

договор КП 06-Н30/1 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 5530 

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

50874.37 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 
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3. Предлага финансиране на втория етап на договор №  КП 06-Н30/1  от 2018 г. в размер 

на 59850 лв., след като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 8975.63 лв., която е в размер под 

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

отчетена към втория етап на договора. Сумата за отчитане през втория етап става 

68825.63 лв. 
 

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

научната част по договор КП 06-Н30/1 от 2018 г. 

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

5530 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 50874.37 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Предлага финансиране на втория етап на договор №  КП 06-Н30/1  от 2018 г. в 

размер на 59850 лв., след като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 8975.63 лв., която е в размер 

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

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

втория етап става 68825.63 лв. 

 

1.9.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап 

от изпълнението на ДОГОВОР №: КП-06-Н30/2 от 2018 г. на тема: 

„Експерименталната археология - средство за разрешаване на фундаментални 

научни проблеми, свързани с процеса изпичане и с магнетизма на различни 

типове глина. Първи опити за България“ с ръководител доц. д-р Мария 

Аврамова (Костадинова), базова организация Национален институт по 

геофизика, геодезия и география, Етап на изпълнение: Първи:  

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: 9004,73 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 995,27 лв. 

Брой докторанти в проекта – 0 

Брой млади учени в проекта – 1 

Брой научни публикации (общо) – 4 

 от тях с импакт фактор – 2 

 от тях с импакт ранг – 2 

Участия в научни форуми – 5  

 

Срокът за изпълнение на първия етап на проекта е удължен с 5 месеца съгласно Протокол 

11 на ФНИ, от 12.06.2020 г. поради епидемичната обстановка с КОВИД 19 в страната и 

в света. 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор КП-06-Н30/2 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия доклад за фактически 

констатации, удостоверяващ, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 995,27 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 
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3. Сумата на неизразходваните средства от 9004,73 лв. да бъде прехвърлена във втория 

етап на проекта и прибавена към предвидената за етапа сума от 60 000 лв. (50% от 

цялата сума по Договора) след подписване на допълнително споразумение, за да се 

изразходват според представената от ръководителя на проекта обосновка, която 

кореспондира на актуализираните работна програма и финансов план за следващия 

етап. 

Препоръки: 
1. Популяризиране на резултатите от проекта сред широката общественост чрез печатни 

и електронни медии, включително и чрез интернет страницата на проекта.  
 

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

научната част по договор КП-06-Н30/2  от 17.12.2018 г г. 

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

0334 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 50995.27лв. и непризнати разходи в размер на 0лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор №  КП-06-Н30/2 от 17.12.2018 

г г. в размер на 60000лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 9004.73 лв., която е в 

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

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

през втория етап е 69004.73 лв. 

 

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

изпълнението на договор № ДН 20/13 от 20.12.2017 (върнат за доизясняване  с решение на 

ИС в Протокол по т. 2.1.2  № 9/13.12.2019 г.) на тема: „Европейска идентичност на 

българския език: в търсене на нови изследователски и методически подходи “ с 

ръководител доц. д-р Атанас Атанасов, базова организация СУ 

Първоначална обща сума на договора: 118 400 лв. 

Преведени средства: 59 200 лв. 

Неизразходвани средства: 1476,61 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 723,39 лв. 

Брой докторанти в проекта: няма 

Брой млади учени в проекта: няма 

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

 От тях с импакт ранг: 0  

Решение на ПНЕК: 
1. ПНЕК приема оценка Добър на научната част по договор № ДН 20/13 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0156 

финансово становище с вх.№ 94ФФ/81 от 18.07.2019 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57723,39 лв. 

3. ПНЕК предлага сумата на неизразходваните средства от 1476,61 лв. да бъде 

прехвърлена към втория етап. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор№ ДН 20/13 от 2017 г. според 

условията, съответстващи на добра оценка. 
 

Решение на ИС: 
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ИС изисква от ръководителя на договор ДН 20/13 от 2017 г. заявените в отчета 

10 публикации да се изпратят в пълен текст в pdf формат за разглеждане от 

ПНЕК и да се предоставят връзки към публикациите в базите данни, в които 

са реферирани. Публикациите да се внесат и отпечатани на хартия в 

деловодството на ФНИ. 

 

1.10. Доклад с вх. № ФНИ-1231/15.04.2021 от проф. Мариела Оджакова– 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Биалогически 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади 

на ръководители на договори. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Т02/25 от 2014г. 

ТЕМА: „Молекулен дизайн на специфични субстрати и инхибитори за фибробласт 

активиращ протеин α - маркерен ензим за малигнени заболявания“ 

Ръководител: доц. д-р Ивайло Петров Иванов 

Базова организация: Медицински Университет - София 

Етап на изпълнение: окончателен 

Оценка за изпълнението: Задоволителна 

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 210 000лв. 

Преведени средства: 85 050 лв. (за втория етап) 

Неизразходвани средства от първи етап: 5075,42 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 90125,42 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с имакт ранг: 0 

 

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

„Задоволителен“ на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ 

Т02/25 от 2014г. (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.  
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема Задоволителна оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор № ДФНИ Т02/25 

от 2014г. 
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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1.10.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Т02/21 от 2014. 

ТЕМА: „Функционални полимерни наноносители на лекарствени вещества със 

специфично насочване към клетки и клетъчни органели  

Ръководител: доц. д-р Ивайло Димитров 

Базова организация: Институт по полимери - 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: 187 500.00лв 

Преведени средства (за етап 2): 84 375лв. 

Неизразходвани средства от първи етап: 5405,10 

Сума за отчитане на втори етап: 89 780,10 

Брой докторанти в проекта: 7 

Брой млади учени в проекта: 9 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с имакт ранг: 0 

Изказана е благодарност към ФНИ. 

 

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

на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Т02-21 от 2014г. 

(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.  
 

Решение на ИС: 

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

шестобална система) на научната част на проект по договор № ДФНИ Т02-21 

от 2014г. 
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. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Б02-14 от 2014г. 

ТЕМА: „Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими 

молекули от растения и техни ин витро култури ” 

Ръководител на Договор № ДФНИ Б02/14 от 2014 г.: Проф. Д-р Милена Петкова 

Попова. 

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ: Институт по органична химия с Център по фитохимия 

към Българската академия на науките (ИОХЦФ-БАН) 

Етап на изпълнението: втори, окончателен 

Оценка за изпълнението: отлична,  
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(От двамата рецензенти – отлична и много добра) 

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 210 000 лв. 

Преведени средства: 94 500 лв. за 2 етап 

Остатък от 1 етап: 16 031,06 лв. 

Сума за отчитане през 2 етап: 110 531,06 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: 6 

 От тях с имакт ранг: 0 

Във всички публикации е изказана благодарност на ФНИ. 

 

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

на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02-14 от 

2014г.(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.  
 

Решение на ИС: 

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

шестобална система) на научната част на проект по договор № ДФНИ Б02-14 

от 2014г. 
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. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор  ДФНИ Б02-23 от 2014г.  

ТЕМА: „Нов подход за оценка на протективната роля на антиоксиданти, 

получени от фотосинтезиращи растения, върху клетъчните мембрани и 

микродомейни. Приложение на три-измерни клетъчни култури, като 

адекватен модел на животински тъкани”Ръководител на Договор № ДФНИ-

Б 02/23 от 2014г. проф. Диана Петкова до 08.03.2017 г.; проф. Албена 

Момчилова от 09.03.2017 г до края. 

Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство- БАН 

Етап на изпълнението: Втори, окончателен 

Оценка за изпълнението: Много добра  

(От двамата рецензенти – много добра и отлична) 

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 172 500 лв. 

Преведени средства за 2 етап:  77 625 лв.   

Неизразходвани средства от 1 етап: 1998.32лв. 

Сума за отчитане през 2 етап: 79623,32 лв. 
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Брой докторанти в проекта:          1 

Брой млади учени в проекта:        3 

Брой научни публикации (общо): 1 

 От тях с импакт фактор:     1 

 От тях с имакт ранг:            0 

 

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

на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02-23 от 2014г. 

(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.  
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема оценка Добър (по шестобална 

система) на научната част на проект по договор № ДФНИ Б02-23 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. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор   ДФНИ Б02/11 от 2014г. 

ТЕМА: „Синтез и анти-ентеровирусна активност на нови диарил етери и техни 

комплекси с циклодекстрини ” 

Ръководител: За 1ви етап- Проф. Людмил Антонов; за 2ри етап – доц. Георги 

Добриков Базова организация: Институт по Органична химия с Център по 

Фитохимия -БАН 

Етап на изпълнението: Втори, заключителен 

Оценка за изпълнението: Много добър, (От двамата рецензенти – отличен и много 

добър) 

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 180000 лв. 

Преведени средства: 64 611,30 лв. 

Неизразходвани средства от 1 етап: 14 174,71 

Сума за отчитане през 2 етап: 78786,01 лв. 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с имакт ранг: 

 

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

добър“ на научната част на окончателния отчет по договор ДФНИ Б02-11 от 

2014г.(съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). 
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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.  
 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема оценка Добър (по шестобална 

система) на научната част на проект по договор № ДФНИ Б02-11 от 2014г. 

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. 

 

 

1.11. Доклад с вх. № ФНИ-1042 от 01.04.2021 г. от доц. д-р Александър Здравков, 

председател на ВНЕК по Двустранно сътрудничество 2021 , относно 

проверка за административно съответствие и допустимост на проектните 

предложения по Конкурс България – Австрия – 2020 г.“. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Определяне съставите на ПНЕК и ВНЕК. 

2.1. Поради недостатъчен брой учени, заявили желание да участват в дейността на ФНИ, 

като членове на ПНЕК и ВНЕК, след обсъждане ИС прие: 
 

Решение на ИС:  

Приема срокът за подаване на заявления за членове на ПНЕК и на ВНЕК по 

КОСТ и конференции да се удължи до 23.04.2021 г., като бъде публикувано 

съобщение на официалната страница на ФНИ. 

 

 

По т. 3 от дневния ред - Обсъждане на ГОП на ФНИ за 2021 г.- ПМС 122-01042021 

3.1. Изпълнителният съвет обсъди представената актуализирана Годишна оперативна 

програма за 2021 г. съобразена с отпуснатия бюджет на Фонд „Научни изследвания“ 

и Постановление на МС за допълнителни средства за конкурси на Фонда. 
 

Решение на ИС: 

Приема актуализацията на Годишната оперативна програма (ГОП) на ФНИ за 

2021 г. в съответствие с чл. 13, т. 6 от Правилника, като бъде предоставена на 

Министъра на образованието и науката за утвърждаване, съгласно чл. 8, т. 1 

от ПФНИ.  

 

 

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:………………………………………………. 

 


