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П Р О Т О К О Л 

№ 51/23.04.2021 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 23.04.2021 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 

 

Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

Адв. Иванка Андреева  

 

Секретари:  

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

Ивета Цонева 

 

 Отсъстващи: 

 Няма 

 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

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

Заседанието е законосъобразно. 

 

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

заседанието: 

1. Приемане на Насоки за конкурси за фундаментални научни изследвания - 2021 

г. и фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 

2021 г. 

2. Приемане на документи и обявяване на Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма „Рила". 

3. Определяне съставите на ПНЕК и ВНЕК по програмата КОСТ и конференции. 

4. Доклади във връзка с изпълнение на констатациите в доклада на АДФИ. 

5. Доклади на ПНЕК: 

5.1. ПНЕК по Биологически науки  
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5.2. ПНЕК по Медицински науки  

5.3. ПНЕК по Хуманитарни науки 1 

5.4. ПНЕК по Хуманитарни науки 2 

5.5. ПНЕК по Науки за Земята  

5.6. ПНЕК по Двустранно сътрудничество 

5.7. ВНЕК по Двустранно сътрудничество 

6. Доклади на управителя. 

7. Разни. 

 

 

По т. 1 от дневния ред – Приемане на Насоки за конкурси за фундаментални научни 

изследвания - 2021 г. и фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти - 2021 г. 

 

1.1. Определената с решение на ИС с Протокол 49/26.03.2021 г. работна група за 

изготвяне на насоки за конкурси 2021 г. обсъдиха представените от проф. 

Вайсилов Насоки за конкурси за фундаментални научни изследвания - 2021 г. и 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема документите по Насоки и методика за оценка по Конкурс за 

фундаментални научни изследвания – 2021 г., като възлага да бъдат 

изпратени за съгласуване до Министерството на финансите с копие до 

Министерството на образованието и науката.  

2. Приема документите по Насоки и методика за оценка по Конкурс за 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти  -

2021 г., като възлага да бъдат изпратени за съгласуване до 

Министерството на финансите с копие до Министерството на 

образованието и науката.  

3. Приема в съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ да 

се отправи покана към учени, които да участват в дейността на Фонда 

като членове на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) във 

връзка с предстоящи конкурси за фундаментални научни изследвания и 

за фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти в съответните научни области, която да се публикува на 

официалната интирнет страница на ФНИ. Краен срок за изпращане на 

документи за членове на ВНЕК: 14 юни 2021 г. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Приемане на документи и обявяване на Конкурс за проекти 

по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма 

„Рила". 

 

2.1. ИС обсъди доклад с вх. № ФНИ-1296/21.04.2021 г. от проф. Вайсилов, управител 

на ФНИ относно проведена на 17.12.2018 г. Девета сесия на Смесената българо-

френска комисия, на която е взето решение за провеждане на следващ конкурс за 

проекти по програми за двустранно сътрудничество - България - Франция по 

програма „Рила" през 2020 г. Протоколът от сесията е приложен. Поради 

пандемията от Ковид-19, обявяването на конкурса беше отложено с една година. 

При разговор с представител на Посолството на Франция, беше предложено 
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конкурсът да бъде обявен тази година едновременно в двете държави на 10 май 

като условия за конкурса са същите като при предния конкурс, проведен през 2018 

г. 

Във връзка с това, предлагам ИС да разгледа приложените документи по конкурса и 

да вземе решение за обявяване на конкурс на 10 май 2021 г. Приложените документи 

са аналогични на тези от конкурса, проведен през 2018 г. Единствената разлика е 

възможността за електронно подаване на документи по конкурса. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема предложените документи по Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма 

„Рила". 

2. Приема предложените параметри за обявяването на Конкурс за проекти по 

програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по 

програма „Рила" и приложените „Специфични условия за конкурс за 

двустранно сътрудничество България – Франция по програма „Рила", както 

и конкурсна документация.  

3. На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания, във 

връзка с чл. 13, т. 9 и чл. 37, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни 

изследвания“, Бюджета на Фонд „Научни изследвания“ за 2021 год. и 

Годишната оперативна програма на Фонда за 2021 год., утвърдена от 

Министъра на образованието и науката, Изпълнителният съвет взе решение 

за откриване на конкурс с наименование: „Конкурс за проекти по програми 

за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма 

„Рила". 

4. Датата за откриване на конкурсна процедура се определя за 10 май 2021г., 

краен срок за подаване на проектни предложения -28.06.2021 г. 

5. Указва на управителя в срок до 10 май 2021 г. да публикува поканата и 

конкурсната документация съгласно посоченото в чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 2 

от ПФНИ. 

 

По т. 3 от дневния ред – Определяне съставите на ПНЕК и ВНЕК по програмата КОСТ 

и конференции. 

 

3.1. ИС разгледа „Правила за определяне състава на научно-експертните комисии на 

Фонд „Научни изследвания“ 
 

Решение на ИС: 

1. Приема актуализираните „Правила за определяне състава на научно-

експертните комисии на Фонд „Научни изследвания“. (Приложение към 

протокола) 

2. Определя съставите на ПНЕК по научни области, посочени по-долу, с мандат 

от 2 години, считано от датата на решението на ИС.  

3. В съответствие с Правилника на ФНИ управителят да подпише договори с 

определените учени.  

4. Определя Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки да е в 

състав от 6 члена, поради голямата натовареност с финансирани договори от 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по 

обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 

год.“ и на основание чл. 29, ал. 2 от ПФНИ. 
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3.2. На основание чл. 13, ал. 7 от Правилника на ФНИ ИС разгледа постъпилите 

заявления и взе решение за съставите на Постоянните научно-експертни комисии 

на ФНИ с мандат 2 години, по следните научни области: 

 

1.  Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки: 
Проф. д-р Виолета Борисова Великова- Институт по физиология на растенията и 

генетика – БАН 

Проф. д-р Людмил Пенюв Кирацов - Институт по експериментална морфология, 

патология и антропология с музей - БАН  

Доц. д-р Теодора Гичева Данева - Институт по Биология и Имунология на 

Размножаването, БАН 

Проф. дбн Стефка Германова Танева - Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство- БАН 

Проф. д-р Снежана Михайлова Грозева- Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания - БАН  

Резерви: проф. д-р Димитър Джилянов – АГРОБИОИНСТИТУТ; проф. дбн 

Маргарита Камбурова - Институт по Микробиология, БАН. 

Секретар на ПНЕК: Олга Рахнева 

 

2. Постоянна научно-експертна комисия по Математически науки и 

информатика 

Проф. дфн Катя Желева Вутова - Институт по електроника - БАН 

Проф. д-р Николай Иванов Янков – Шуменски университет  

Проф. д-р Мария Димитрова Дачева – Институт по механика-БАН 

Доц. д-р Тодорка Герасимова Александрова - Институт по математика и 

информатика-БАН  

Проф. д-р Красимир Тодоров Георгиев – Институт по информационни и 

комуникационни технологии-БАН 

Резерви: проф. дн Борислав Панайотов Стоянов – Шуменски университет; проф. 

Цонка Стефанова Байчева – Институт по информационни и комуникационни 

технологии-БАН. 

Секретар на ПНЕК: Роза Кондова 

 

3. Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки 

Проф. Дамянка Петева Гетова- Спасова, дм, дмн - Медицински университет, Пловдив 

Проф. д-р Стойчо Димитров Стоев, двмн – Тракийски Университет, Стара Загора  

Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм –Медицински университет, София  

Проф. Иванка Истилианова Димова, дм – Медицински университет, София  

Проф. д-р Иванка Милошева Цаковска – Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство –БАН 

Доц. д-р Параскев Тодоров Недялков - Медицински университет, София  

Секретар на ПНЕК: Олга Рахнева 

 

4. Постоянна научно-експертна комисия по Науки за Земята 

Доц. д-р Александър Кирилов Здравков - Минно-геоложки университет, София 

Проф. дн Николай Георгиев Бонев - СУ "Св. Климент Охридски" 

Проф. д.фз.н.Наталия Андреева Килифарска - Институт за изучаване на климата, 

атмосферата и водите – БАН 

Проф. д-р Илияна Аспарухова Бончева - Геологически институт, БАН 
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Проф. д-р Христина Георгиева Василева - Институт по минералогия и кристалография, 

БАН, София 

Резерви: доц. д-р Николай Хараланов Рачев – СУ "Св. Климент Охридски"; доц. д-р 

Стефан Иванов Шилев – Аграрен университет - Пловдив. 

Секретар на ПНЕК: Милена Филипова 

 

5. Постоянна научно-експертна комисия по Обществени науки 

Проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева-Божанова – СУ "Св. Климент Охридски" 

Доц. д-р Аделина Проданова Миланова - Институт за Икономически изследвания, 

БАН 

Проф. д-р Елка Славчева Василева - Университет за национално и световно стопанство  

Доц. д-р Мариана Матеева Петрова - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"  

Проф. Валентина Георгиева Миленкова - ЮЗУ „Неофит Рилски“  

Резерви: Доц. д-р Стаменка Славейкова Митова - ЮЗУ „Неофит Рилски“; Проф. 

Добринка Станчева Пейчева - ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

Секретар на ПНЕК: Нечо Клисуров 

  

6. Постоянна научно-експертна комисия по Селскостопански науки 

Чл.-кор Атанас Иванов Павлов – Институт по микробиология, БАН 

Проф. Вилиана Маринова Василева – Институт по фуражни култури, Плевен 

Проф. Лилян Крумов Сотиров, дн – Тракийски университет, Стара Загора 

Доц. д-р Величка Гочева Гочева – Университет по хранителни технологии, Пловдив 

Доц. Самир Изетов Наимов, дн – ПУ "Паисий Хилендарски"  

Резерви: проф. Мария Георгиева Иванова, дн - Институт по биология и имунология 

на размножаването, БАН; доц. Лазарин Великов Лазаров - Тракийски университет, 

Стара Загора. 

Секретар на ПНЕК: Роза Кондова 

  

7. Постоянна научно-експертна комисия по Технически науки 

Проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров – Технически университет-София 

Проф. д-р Олимпия Николаева Роева – Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство - БАН  

Проф. д-р Иван Михайлов Нишков – Минно-геоложки университет, София  

Доц. д-р Валентина Минкова Семкова – Институт за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика, БАН 

Проф. д-р Румен Златев Янков – Институт по механика, БАН 

Резерви: проф. дн Евелина Николова Пенчева - Технически университет - София 

Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова 

  

8. Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки  

Проф. дфзн Румен Василев Ценов – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

София 

Проф. д-р Димана Илиева Назърова – Институт по оптически материали и технологии-

БАН  

Доц. д-р Тодор Стефанов Петров – Технически Университет, София 

Доц. д-р Юлия Любомирова Генова- Институт по физика на твърдото тяло, БАН 

Доц. д-р Мартин Василев Иванов- Институт за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика -БАН  

Резерви: Доц. д-р Теодор Иванов Миленов - Институт по електроника,БАН; Проф. д-

р Виктория Виткова Виткова - Институт по физика на твърдото тяло, БАН 
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Секретар на ПНЕК: доц. д-р Боряна Хаджиева 

  

9. Постоянна научно-експертна комисия по Химически науки 

Доц. д-р Веляна Георгиева Георгиева - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - 

Бургас 

Доц. д-р Нина Димитрова Димчева- Пловдивски университет "П.Хилендарски" 

Доц. д-р Даниела Богданова Карашанова- Институт по оптически материали и 

технологии, БАН 

Проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски - СУ „Св. Климент Охридски“ 

Доц. д-р Даниела Симеонова Цекова - Химико-технологичен и Металургичен 

Университет 

Резерви: доц. д-р Елена Здравкова Иванова - Институт по обща и неорганична 

химия-БАН; проф. д-р Татяна Тодорова Табакова - Институт по катализ, БАН. 

Секретар на ПНЕК: д-р Боряна Хаджиева 

  

10. Постоянна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки 

Проф. д-р Лора Емилова Тасева – Институт за балканистика с Център по тракология, 

БАН 

Проф. д-р Радослав Димитров Радев – ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий"  

Проф. д-р Симеон Евстатиев Евстатиев – СУ “Св. Климент Охридски” 

Доц. д-р Румелина Илиева Василева - Университет по библиотекознание и 

информационни технологии 

Проф. дфн Маргарита Захариева Младенова - СУ “Св. Климент Охридски” 

Резерви: доц. д-р Явор Милтенов – Институт за български език, БАН; доц. д-р 

Светла Богданова Бонева – Университет за национално и световно стопанство. 

Секретар на ПНЕК: Нечо Клисуров 

 

3.3. ИС отложи за следващото заседание определяне състава на ВНЕК по програмата 

КОСТ и конференции. 
 

 Решение на ИС: 

Определя проф. Вилма Стоянова, проф. Марияна Парзулова-Баева и проф. 

Желю Владимиров да изготвят предложение за състав на ВНЕК по програмата 

КОСТ и конференции на следващото заседание. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклади във връзка с изпълнение на констатациите в доклада 

на АДФИ. 

 

4.1. Писмо с вх. № ФНИ-1128/09.04.2021 г. от г-н Димитър Добриков, заместник – 

директор на „Агенция за държавна финансова инспекция“ относно отправена 

покана от ФНИ за участие на представител на АДФИ в онлайн среща на 09.04.2021 

г., в което се посочва, че съгласно ЗДФИ не е предвидена възможност органите на 

Агенцията за държавна финансова инспекция да дават указания относно 

оперативната дейност на проверявана организация, в исканата от ФНИ насока, 

поради което представители на АДФИ не могат да вземат участие в посочената 

онлайн среща. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 
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4.2. Писмо с вх. № ФНИ-1127/09.04.2021 г. от г-н Димитър Добриков, заместник – 

директор на „Агенция за държавна финансова инспекция“ относно искане от ФНИ 

за указания от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция за 

предприемане на по-нататъшни действия по доклад № ДИД2-СФ- 23/13.11.2020 г., 

съставен при извършена финансова инспекция па Фонд „Научни изследвания“. В 

което е посочено че, в ЗДФИ не е предвидена възможност органите на Агенцията 

за държавна финансова инспекция да дават указания относно оперативната 

дейност на проверявана организация, в исканата от ФНИ насока. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.3. Писмо с вх. № 100126/2 от 12.04.2021 г. от проф. д-р Ст. Семерджиев, Ректор на 

НАТФИЗ „КР.САРАФОВ“ относно възстановяване на суми по договор с НАТФИЗ 

„КР.САРАФОВ“ ДФНИ К02/11 от 2014 г. определени в доклад на АДФИ № ДИД2-

СФ-23 от 13.11.2020 г. Ви уведомяваме, че в бюджета на НАТФИЗ за 2021 г., не са 

предвидени такива средства и не разполагаме със свободни финансови ресурси. 
 

Решение на ИС: 

Възлага на адв. Андреева да изготви писмо, с предложение за сключване на 

споразумение за разрочено плащане на определените суми в доклад на АДФИ 

№ ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 г. по договор ДФНИ К02/11 от 2014 г. и писмото 

да бъде изпратено до базовата организация. 

 

 

4.4. Доклад с вх. № ФНИ-1364/23.04.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ. 

Относно: Предприемане на действия по Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на 

АДФИ за извършена проверка на финансовото изпълнение на договори от конкурсна 

сесия 2014 год. 

Обосновка: Във връзка с писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г. са получени отговори 

от бенефициентите. В тях са посочени резултатите от изготвяне на коригиращите 

финансови отчети. От анализа на получените данни се диференцират следните групи: 

 

1. Договори, по които са изотвени коригиращи отчети, съгласно Насоките 

за конкурса, ръководството за финансово отчитане на проектите и 

посочените от АДФИ изисквания, съобразени и с обяснителните 

записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г.  

 

- Договор ДФНИ Т02/25 от 2014 г., базова организация Медицински 

университет-София. 

Първоначална обща сума на договора: 210 000 лв. 

Преведени средства: 200 550 лв. 

Неизразходвани средства: 9426,36 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 29 935.61 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 161 188,03 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 39 361,97 лв. 

Частично е възстановена сумата 29 622,46 лв. на 20.4.2021г. 

Остатък за възстановяне: 9 739,51 лв. 
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- Договор ДФНИ Б02/10 от 2014 г., базова организация Медицински 

университет-София - по този договор няма разходи за ДМА и ДНМА и в 

писмото си потвърждават, че няма недопустими разходи. 

Първоначална обща сума на договора: 141 000 лв. 

Преведени средства: 127 010 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 119 961.84 лв. 

Неизразходвани средства: 7048,16 лв. (възстановени са на ФНИ на 

21.04.2021 г.) 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 0 лв. 

 

- Договор ДФНИ Б02/19 от 2014 г., базова организация Медицински 

университет-Варна 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства: 214 875 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 145 359,68 лв. 

Неизразходвани средства: 7636,40 лв. /възстановени на ФНИ/ 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 61878,92 лв. /възстановени на 

ФНИ/ 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0 лв. 

 

- Договор ДФНИ Б02/21 от 2014 г.е прекратен след първи етап. - по този 

договор няма разходи за ДМА и ДНМА и в писмото си потвърждават, че 

няма недопустими разходи. Сумата на неизразходваните средства е 2617,36 

лв., които са преведени по банковата сметка на ФНИ.  Непризнати от 

одитора са 2,27 лв.-1,13 лв. са непризнати разходи за Лесотехническия 

университет и 1,14 за ИЗК“Марица“. 

Първоначална обща сума на договора: 222 000 лв. 

Преведени средства: 122 100 лв. 

Неизразходвани средства: 2617,36 лв. /възстановени на ФНИ/ 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 2,27 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 119 480,37 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 2,27 лв. 

 

- Договор ДФНИ И02/8 от 2014 г., базова организация Институт по 

информационни и комуникационни технологии – БАН. 

Първоначална обща сума на договора: 198 000 лв. 

Преведени средства: 197 981,71 

Неизразходвани средства: 5947,23 лв. 

Непризнати разходи (преди корекция): 18.29 лв. 

Непризнати разходи (допълнителни след корекция): 6321,62 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 185 694,57 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 12 287,14 лв. 

 

- Договор ДФНИ Б02/4 от 2014 г., базова организация ИЗК“Марица“. 

Първоначална обща сума на договора: 210 000 лв. 

Преведени средства: 210 000 лв. 

Признати разходи общо за проекта: 207 631,22 лв. 

Неизразходвани средства: 69,75 лв. 

Непризнати разходи (след корекция): 2299,03 лв. 

Обща сума за възстановяване: 2 368.78 лв. 
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Частично възстановена сума: 187.68 лв. 

 

Остатък за възстановяне: 2 181.10 лв. 

 

- Договор ДФНИ Б02/5 от 2014 г., базова организация Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство – БАН. 

Първоначална обща сума на договора: 187 500 лв. 

Преведени средства: 187 500 лв. 

Неизразходвани средства: 47,67 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 5 897,77 лв.  

Признати разходи общо за проекта: 181 554,56 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 5 945,44 лв лв. 

 

- Договор ДФНИ Б02/20 от 2014 г., базова организация Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство – БАН. 

Първоначална обща сума на договора: 187 125 лв. 

Преведени средства: 187 125 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 581,71 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 186 543,29 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 581,71 лв. 

 

- Договор ДФНИ Б02/23 от 2014 г., базова организация Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство – БАН. 

Първоначална обща сума на договора: 172 500 лв. 

Преведени средства: 172 500 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 609,63 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 171 890,37 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 609,63 лв. 

 

- Договор ДФНИ Т02/11 от 2014 г., базова организация Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство – БАН. 

Първоначална обща сума на договора: 113 775 лв. 

Преведени средства: 113 775 лв. 

Неизразходвани средства: 12 714,18 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 1 044,62 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 100 016,20 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 13 758,80 лв. 

 

- Договор ДФНИ К02/15 от 2014 г., базова организация Институт по 

органична химия с ЦФ-БАН. 

Първоначална обща сума на договора: 156 750 лв. 

Преведени средства: 156 591,88 лв. 

Неизразходвани средства: 3,24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Непризнати разходи /след корекция АДФИ/: 1 830,05 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 154 758,59 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 1833,29 лв. 

(възстановена на 14.4.2021 г.) 
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Решение на ИС: 

1. Да бъдат възстановени посочените по-горе суми за възстановяване (след 

корекцията), ако вече не са възстановени. 

2. След възстановяване на сумите посочените по-горе договори, за които е 

приет окончателния научен отчет, да бъдат приключени с подписване на 

протокол за приключване. 

3. Решение за приключване на договорите, за които не е приет окончателен 

научне отчет, да бъде разгледано при приемане на научния отчет от ИС. 

 

 

2. Договори, по които са изготвени коригиращи отчети, които частично 

покриват изискванията посочени в доклада на АДФИ. При тях не са 

разгледани допустимостта на разходите за амортизации на дълготрайни 

материални активи /ДМА/ и дълготрайни нематериални активи /ДНМА/ в 

съответствие с Насоките за конкурса, които са посочени и в обяснителната 

записка към писмо с изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г. 

 

- Договор ДФНИ И02/5 от 2014 г., базова организация Институт по биофизика 

и биомедицинско инженерство – БАН. Съгласно констатациите в доклада 

разходите за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/-7601,03 

лв. и разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи /ДНМА/-

14324,29 лв., са представени без извършени корекции. Останалите разходи 

във финансовия план са преразгледани и са коригирани.  
 

Решение на ИС: 

Да бъде изпратено писмо до бенефициентите за необходимост от корекция на 

разходите по договора за придобиване на ДМА и ДНМА в съответствие с 

изискванията на Насоките за конкурса и ръководството за финансово отчитане, 

както е описано в обяснителната записка към писмо с изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г. След корекцията да бъде изготвен доклад до ИС за приемане 

на финансовия отчет по договора. 

 

 

3. Получени отговори от базови организации за договори, по които се твърди, 

че отчетите са прегледани и е посочено, че отговарят на изискванията от 

доклада на АДФИ. По тези договори от предоставените финансови отчети 

е видно, че са извършени разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи /ДМА/ и разходи за придобиване на дълготрайни 

нематериални активи /ДНМА/, но не са изготвени коригиращи финансови 

отчети, съобразени с изискванията на Насоките за конкурса и 

ръководството за финансово отчитане, описани в писмо с изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г.  

- Договор ДФНИ Б02/27 от 2014 г., базова организация Университет по 

хранителни технологии – Пловдив.  

- Договор ДФНИ И02/18 от 2014 г., базова организация Институт по математика 

и информатика – БАН. 

- Договор ДФНИ И02/10 от 2014 г., базова организация Институт по математика 

и информатика – БАН. 

- Договор ДФНИ Б02/2 от 2014 г., базова организация РУ“Ангел Кънчев“.  

- Договор ДФНИ И02/13 от 2014 г., базова организация РУ“Ангел Кънчев“.  
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- Договор ДФНИ И02/15 от 2014 г., базова организация Университет за 

национално и световно стопанство.  

- Договор ДФНИ Е02/17 от 2014 г., базова организация ХТМУ-София.  

- Договор ДФНИ Т02/27 от 2014 г., базова организация ХТМУ-София.  

- Договор ДФНИ И02/11 от 2014 г., базова организация ХТМУ-София.  

 

Решение на ИС: 

Да бъде изпратено писмо до бенефициентите за необходимост от корекция на 

разходите по договора за придобиване на ДМА и ДНМА в съответствие с 

изискванията на Насоките за конкурса и ръководството за финансово отчитане, 

както е описано в обяснителната записка към писмо с изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г. След корекцията да бъде изготвен доклад до ИС за приемане 

на финансовия отчет по договора. 

 

 

По т. 5 от дневния ред – Доклади на ПНЕК 

5.1. Доклад с вх. № ФНИ-1231/15.04.2021 от проф. Мариела Оджакова – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Биологически 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно обсъждане и оценяване на 

отчети по договори: 

 

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

етап от изпълнението на договор КП-06-Н 21/1 от 2018 г. 

ТЕМА: „Кибертаксономичен подход при филогенетични изследвания върху 

моделни родове безгръбначни животни (Invertebrata, Arachnida, Insecta) за 

изясняване на проблеми на произхода, формирането и опазването на 

безгръбначната фауна на Балканския полуостров.” 

Ръководител на Договор КП–06–H21/1 от 17.12.2018. : проф. д-р Павел Стоев 

Базова организация: Национален природонаучен музей, БАН, София  

Етап на изпълнението: Първи 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 119 904,39 лв. 

Преведени средства: 59 952,20 лв. 

Неизразходвани средства: 11 063,71 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 888,49 лв. 

Брой докторанти в проекта:  

Брой млади учени в проекта: 2 (и един студент) 

Брой научни публикации (общо): 12 

 От тях с импакт фактор: 9 

 От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 1 

Изказани са благодарности на ФНИ. 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н21/1 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-676 от 29.05.2020 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 48888,49 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.  
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3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н21/1 в размер 

на 59 952.20лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 11063,70 лв., да бъде прехвърлена към 

втория етап като се сключи допълнително споразумение. Сумата, която трябва 

да бъде отчетена през втория етап на проекта е 71 015,90 лв.  
 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н21/1 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с вх. № ФНИ-676 от 29.05.2020 г, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 48888,49 лв. и сума 

на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. Договорът КП-06-Н21/1 да бъде финансиран за втория етап в размер на 

59 952.19 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 11063,71 лв. да бъде прехвърлена 

към втория етап като се сключи допълнително споразумение. Сумата, 

която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 71 015,90 

лв. 

 

 

5.2. Доклад с вх. № ФНИ-1308/22.04.2021 от проф. Дамянка Гетова – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Медицински 

науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади 

на ръководители и разглеждане на отчети по договори. 

 

5.2.1. Доклад с вх. № ФНИ-930 от 25.03.2020 г. от проф. д-р Васил Колев, 

ръководител на договор КП-06-Н-33/11 от 18.12.2019 г., на тема „Нови 

биомаркери на мозъчните състояния основани на невронална 

конективност“, базова организация: Институт по невробиология при БАН. 

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

Обосновка:  От началото на 2020 г. колектив от Института по Невробиология при 

БАН изпълнява проект по дог. № КЛ-06-НЗЗ/11/18.12.2019, финансиран от Фонд 

"Научни изследвания“ на тема „Нови биомаркери на мозъчните състояния основани 

на невронална конективност“. Основната цел на проекта е установяването на нови 

данни за мозъчните състояния, базиращи се на разработването на специфични 

биомаркери на функционалната конективност в мозъка. Във връзка със световната 

пандемия Covid-19, координационният комитет на проекта предлага удължаване срока 

за изпълнение на първия етап на проекта поради следните причини: 

(1) Поради епидемиологичните мерки във всички страни, предвидената 

експериментална дейност бе силно възпрепятствана. Планирано беше провеждането 

на експерименти в колаборация с учени от Италия и Англия за изследването на 

участници с голям опит в практикуването на специфични техники, водещи до 

променени мозъчни състояния (напр. медитационни техники). Участието на подобни 

лица не бе възможно през 2020 г., понастоящем също няма изгледи за провеждане на 

подобни експерименти до есента/зимата на настоящата година. 

(2) Развитието на пандемията в световен мащаб възпрепятства и поставя под съмнение 

реализирането на командировки, свързани с участие в международни конференции и 

др. мероприятия. В рамките на първия стан на проекта бяха планирани участия в два 

авторитетни международни форума, които трябваше да се състоят във Финландия и 
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Китай през 2020 г. И двата форума бяха отложени с една година, като се очаква да 

бъдат проведени дистанционно едва през есента на 2021 г. 

(3) Освен това, колаборатори по проекта са учени от Италия, Германия и 

Великобритания, за които планираните пътувания през 2020 г. бяха невъзможни, а през 

настоящата година са под въпрос. Това поставя под съмнение и планираното 

организиране на съвместни работни среши. Въпреки осъществяването на 

дистанционни срещи, организирането на работни срещи и обсъждане на данни от 

експерименти бе невъзможно. 

През изтеклата година бяха осъществени съществени теоретични разработки, 

планирани по проекта. Те бяха приложени върху данни регистрирани в годината преди 

пандемията. Но въпреки това, цялостното изпълнение на проекта бе силно затруднено. 

Все още се надяваме, обаче, да имаме възможност за преодоляване на затрудненията в 

края на настоящата и началото на следващата година. Ето защо, моля срокът за 

изпълнение на първия етап на проекта, чийто срок е 18.06.2021 г. да бъде удължен с 

една година - до 18.06.2022 г. 

Приложено е копие до ръководителя на базовата организация. 

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

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

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

Насоките за конкурса и приема удължаване на срока на договор КП-06-Н-33/11 с 

12 /дванадесет/ месеца до 18.06.2022 г., без право на повече удължения за етапа 

според чл. 14, ал. 6 от ПФНИ. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканото удължение на срока като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на първия етап на договор КП-06-Н-33/11 от 

2019 г. да се удължи с 12 месеца до 18.06.2022 г., като се сключени 

допълнително споразумение към договора за финансиране съгласно ПФНИ.  

 

5.2.2. Доклад с вх. № ФНИ-243 от 27.01.2021 г. от Проф. д-р Борислав 

Владимиров, дм, ръководител на договор КП-06-Н-33/1 от 13.12.2019 г., на 

тема „Сравнителни методи за диагностика на Helicobacter pylori инфекция“, 

базова организация: МУ- София. 

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

Обосновка: С настоящият доклад Ви уведомявам за настъпили force majeure 

обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на проекта в указания в договора 

за финансиране срок. 

Force majeure обстоятелства са предизвикани от наводненията в изследователските 

лаборатории на партньорската организация - Института по оптически материали и 

технологии - БАН, в следствие на дъждовете в периода 9-11.01.2021г. Лабораториите 

са в мазето, поради което щетите на оборудването, използвано за изпълнение на 

проекта са значителни. Оборудването е оптическо - мощни лазери със съответните 

захранвания, както и необходимите оптични измерителни прибори. За да се избегнат 

по-големи щети, цялото оборудване спешно е разглобено и изнесено. 

Освен това, вследствие на C0VID-19 противоепидемичните мерки, плановият прием в 

Клиниката бе преустановен, което силно затруднява изпълнението на предвидени 

дейности и по двата работни пакета, дефинирани в проекта и най-вече - Дефиниране и 

диагностициране на таргетна група пациенти. 
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На заседания на колектива на проекта, проведено на 20.01.2021г., е обсъдена създалата 

се ситуация. Предвид: 

Това, че оптичната изследователска апаратура не може да работи в условията на висока 

влажност (това особено се отнася до мощния лазер с диелектрични огледала, лесно 

разрушаващи се от влагата, както и до мощното захранване на лазера), е необходимо 

да се изчака пълно изсъхване на помещенията; 

Пълно изсъхване на помещенията вероятно ще отнеме не по-малко от 3 месеца; 

Връщането на апаратурата и привеждането в работно състояние се оценява на около 3 

месеца; 

- Упоменатите трудности, свързани с противоепидемичните мерки 

предлагам срокът на изпълнение на проекта по първи етап да бъде удължен с 12 

месеца. 

Приложени са документи, предоставен от партньорската организация: 

Искане от ИОМТ-БАН към Пожарна безопасност, което описва щетите; 

Протокол от Пожарна безопасност за оказана помощ; 

Видеоклип, показващ реалната ситуация на 12.01.2021г. 

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

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

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

Насоките за конкурса и приема удължаване на срока на договор КП-06-Н-33/1 с 12 

/дванадесет/ месеца до 13.06.2022 г., без право на повече удължения за етапа 

според чл. 14, ал. 6 от ПФНИ. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканото удължение на срока като се сключи 

допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на първия етап на договор КП-06-Н-33/1 от 

2019 г. да се удължи с 12 месеца до 13.06.2022 г., като се сключени 

допълнително споразумение към договора за финансиране съгласно ПФНИ.  

 

5.2.3. Доклад с вх. № 0903/12 от 18.02.2021 г. от Проф. д-р Андрей Чорбанов, дм, 

ръководител на договор ДН 03/11 от 18.12.2016 г., на тема „Потискане на 

автореактивни B и T клетки чрез терапия с химерни молекули в 

хуманизиран SCID модел на Автоимунен Диабет Тип 1“, базова организация: 

Институт по микробиология „Стефан Ангелов” БАН. 

Относно:  Удължаване на срока на 2 етап по договора с 7 (5+2) месеца. 

Обосновка: Моля. за разрешение срока за изпълнение на втория етап на договор 

ДН 03/11 да бъде удължен с 5 допълнителни месеца, в допълнение на 2 месеца 

служебно удължаване от ФНИ. Възникналата епидемична обстановка затрудни в 

изключителна степен спазването на всички работни графици от една страна с 

много бавното провеждане на обществени поръчки и доставките на съответните 

реактиви, но в най-голяма степен от спецификата на работната програма, а именно 

доставката на биологичен материал (пълна кръв) от пациенти с диабет тип I. До 

последно се надявахме, че мерките ще се облекчат и ще успеем да завършим 

навреме. Драстично намаляха донорите на кръв. което в много голяма степен 

забавя събирането на заложените (и необходими за статистическа обработка) брой 

пациенти и здрави донори. Удължаването би ни дало възможност да подготвим 

ръкопис за много сериозно специализирано издание, на каквото разчитаме от 

предварителните резултати. 
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Всички научни форуми, на които беше предвидено участие за представяне на 

резултатите от проекта бяха анулирани или отложени. Искрено се надяваме, че в 

близките месеци ситуацията ще се успокои и някои от тях ще могат да бъдат 

проведени в летните месеци. При тези условия смятаме, че ще спазим 

предварително заложеният финансов план. Моля, крайната дата за предаване да 

се удължи до 27.09.2021г. 

Приложени са копие до ръководителя на Базовата организация и резолюция от 

него. 

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

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

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

искането за удължаване на срока на проекта с още седем месеца. След промяната 

проект по договор № ДН 03/11 от 18.12.2016г. трябва да приключи на 27.09.2021 г. 

Срок на подаване на отчета 27.10.2021 г. 

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

проект по договор № ДН 03/11 от 18.12.2016г. с общо 7 месеца, като бъде сключено 

допълнително споразумение. След промяната проект по договор № ДН 03/11 от 

18.12.2016г. трябва да приключи на 27.09.2021г. Срок на подаване на отчета 

27.10.2021г. 
 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнение на втория етап на договор ДН 03/11 от 2016 

г. да се удължи с общо 7 месеца до 27.09.2021 г., като се сключени 

допълнително споразумение към договора за финансиране съгласно ПФНИ.  

 

 

5.2.4. Доклад с вх. № ФНИ-241 от 27.01.2021 г. от проф дбн Красимира 

Тодорова-Хайрабедян, ръководител на договор КП-06-Н-33/4 от 

13.12.2019г., на тема „Системно биологично идентифициране на сигнални 

пътища подпомагащи избягването от имунния надзор, в карциномни 

клетки със стволови характеристики“, базова организация: Институт по 

биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов" БАН. 

Относно:  Промяна на научен колектив. 

Обосновка: С настоящия доклад бих искала да Ви уведомя за промяна в научния 

състав, работещ по проект К11 - 061133/4. както следва: 

Включване на нов участник – ас. Владимир Стоев от ИБИР - БАН. Моля, Вашето 

разпореждане за отразяване необходимите промени в съответстващия ред.  

Приложени са: 

Заявление от ас. Владимир Стоев за включване в работния колектив.  

Автобиография  

Съгласие с подписи от членовете на колектива 

Атуализиран списък на научния колектив 

Копие до Базовата организация  

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 33/4 от 13.12.2019 г. 

включване на ас. Владимир Стоев. 
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ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за промяна в колектива на проект по 

договор № КП-06 Н 33/4 от 13.12.2019 г., а именно: включване на ас. Владимир Стоев. 
 

Решение на ИС:  

Приема включване на ас. Владимир Стоев в научния колектив по договор 

КП-06 Н 33/4 от 2019 г. 

 

5.2.5. Доклад с вх. № 0903/8 от 15.02.2021 г. от доц. д-р Милена Мурджева, 

ръководител на договор ДН 13/8 от 15.12.2017г., на тема „Идентифициране на 

биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на 

мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране“, базова организация: 

Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил 

Братанов" БАН. 
Относно:  Промяна на научен колектив. 

Обосновка: Моля да бъде разрешено включването в колектива на проект ДН13/8 на 

доц. Иван Бочев и асистент Йоана Димитрова. Като нови членове на секция 

Молекулярна имунология в ИБИР, те са въвлечени в изпълнението на задачи по 

проекта. 

Доц. Бочев има отдавнашен интерес към темата и е основен автор в публикации по 

темата: 

1. Bochcv I., Kyurkchiev D., Tivchev P., Tzvetanov L., Kyurkchiev S. Isolation and 

immunomodulatory activity of bone-marrow mesenchymal stem cells. Comptes rendus de 

l’Academie bulgare des Sciences. 2006, Tome 59, № 7, pp. 763-768 

2. Boris Antonov, Ivan Bochev, Milena Mourdjeva, Plamen Kinov, Lubomir Tzvetanov, Ivan 

Sheitanov, Stanimir Kyurkchiev. Porous coated titanium implants do not inhibit 

mesenchimal stem cells proliferation and osteogenic differentiation. Biotechnology & 

Biotechnological Equipment. 2013, 27(6):4290-4293 

3. Ivan Bochev, Milena Kostadinova, Boris Antonov, Tsvetelina Oreshkova, Plamen Kinov, 

Milena Mourdjeva. T1-6AL-4V alloy and p-tricalcium phosphate-based systems for in vitro 

study of mesenchymal stem cell functions at implant-tissue interface. Biotechnology & 

Biotechnological Equipment. 2020, 34(l):264-272 

Йоана Димитрова е кръжочник (2017) и дипломант (2019-2020) към секцията, а от март 

2020 и асистент, през цялото си карирно развитие тя е била въвлечена в изследванията 

по проекта. За представяне на резултати по проекта получи Грамота за най-добро 

представяне на презентацията „ Пролиферация и диференциация на мезенхимни 

стволови клетки на повърхността на ставни импланти “ във Втора научна сесия ,, 

Биомедицина и качество на живот“ ноември 2019г. 

Смятам, че включването им в екипа по проекта е заслужено и ще допринесе за по-

доброто му изпълнение. 

Прилагам Автобиографии и декларации за съгласие от новите членове на колектива, 

както и подписано съгласие от всички членове на колектива, актуализиран списък на 

колектива. 

Копие до директора на базовата организация. 

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 № ДН 13/8 от 15.12.2017г. 

включване на доц. Иван Бочев и асистент Йоана Димитрова. 
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ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за промяна в колектива на проект по 

договор № ДН 13/8 от 15.12.2017г., а именно: доц. Иван Бочев и асистент Йоана 

Димитрова. 
 

Решение на ИС:  

Приема включване на доц. Иван Бочев и асистент Йоана Димитрова в 

научния колектив по договор ДН 13/8 от 2017 г. 

 

5.2.6. Доклад с вх. № ФНИ-418 от 12.02.2021 г. от проф. Стефан Панайотов, 

ръководител на договор КП-06-ДВ/10 от 21.12.2019г., на тема „SARCOIDOSIS 

по Национална научна програма ВИХРЕН, базова организация: НЦЗПБ. 

Относно:  Удължаване срока на първи етап с 5 и половина /пет и половина/ месеца 

и промяна на финансовия план. 

Обосновка: Уведомявам Ви. че във връзка с наложеното извънредно положение 

поради епидемията от COVID-19, продължаващата усложнена епидемична 

обстановка, забавянето на конкурса за докторанти по проекта и тяхното зачисляване 

от м. октомври 2020 г. и административни уточнения между НЦЗПБ, ФИИ и персонала 

обслужващ проект ‘SARCOIDOSIS’ доведе до забавяне на ефективното стартиране на 

проекта до 15 ноември 2020 г. Тези обстоятелства налагат промяна на финансовия план 

и удължаване с пет и половина месеца до 15 ноември 2021 г. на първи отчетен период 

по проекта. 

Промяната се налага с цел оптимизиране усвояването на финансовите средства, 

ритмично изпълнение на научната програма и последователна отчетност. 

Финансовата промяна касае прехвърляне на остатъчна сума от 12 900 лева от група 

допустими разходи „Разходи за персонал" към група „Други преки разходи", перо 

„Консумативи" - 3 900 лева и към перо „Малко оборудване" - 9 000 лева. 

Прехвърлените средства от група „Разходи за персонал" към група „Други преки 

разходи" възлиза на 12 900 лева. което прави 5,58% от общия размер на допустимите 

преки разходи за първа финансова година по проекта. Предходната актуализация па 

финансовия план възлиза на 18,37%. Със сегашната промяна прехвърлените средства 

сумарно възлизат на 23,96%. 

Предвидените разходи за пътни разходи от 6 500 лева няма да бъдат усвоени поради 

специфичната епидемична обстановка в цял свят и ограниченията да се организират 

присъствени конгресни мероприятия. Средствата се прехвърлят към перо „Други". 

Съгласно чл. 71 от Правилника на ФНИ нямаме прехвърляне на средства между 

различни групи (разходи за персонал към други преки разходи) допустими разходи и 

разместването не се отчита, като промяна на финансовия план. 

Прилагам ново разпределение на финансовия план. 

Моля за одобрение на новото финансово разпределение и удължаване на първи 

отчетен период на проекта с 5 месеца и половина до 15 ноември 2021 г. 

Прилагам копие до директора на НЦЗПБ и актуализиран финансов план. 

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

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

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

удължаване на срока на първи етап по договор КП-06-ДВ/10 от 21.12.2019г. до 

15.11.2021 г. 

Относно промяната на финансовия план, ПНЕК приема преразпределението на 

средства, като се сключи допълнително споразумение. 
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ПНЕК предлага на ИС да подкрепи исканите промени по проект по договор КП-06-

ДВ/10 от 21.12.2019г. по програма ВИХРЕН, като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС:  

1. Приема удължаване на срока за изпълнение на дейностите по първата 

година по договор КП-06-ДВ/10 от 21.12.2019 г., до 15.11.2021г., като 

бъде сключено допълнително споразумение. 

2. Приема искането за прехвърляне на средствата  по договора, като бъде 

сключено допълнително споразумение към договора. 

 

5.2.7. Доклад с вх. № ФНИ-314 от 02.02.2021 г.във връзка с доклад ФНИ-175 от 

19.01.2021г. от проф дбн Красимира Тодорова-Хайрабедян, ръководител 

на договор КП-06-Н-33/4 от 13.12.2019г., на тема „Системно биологично 

идентифициране на сигнални пътища подпомагащи избягването от 

имунния надзор, в карциномни клетки със стволови характеристики“, 

базова организация: Институт по биология и имунология на размножаването 

"Акад. Кирил Братанов" БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план. 

Обосновка: Бих искала да Ви помоля за разрешение, за преразпределение на 

средства в размер на 11 040 лв. от перо Разходи за командировки“ съответно в перата 

„Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението па проекта“ в размер на и 

3 066.67 лв. разходи за персонал - Възнаграждения на екипа на проекта“ в размер на 7 

973.33 лв. Съгласно сключения с ФНИ договор КП-06-НЗЗ/4, 13.12.2019 и правилата 

за изразходване и отчитане на разходи по проекта, неразделна част от този договор - 

раздел IV, чл. 7 (2), преразпределението на средствата изисква писмено уведомление 

до ФНИ, т.к. е общата сума е под 15% от общите планирани преки допустими разходи 

за етап 1. 

Средствата в перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 

проекта“ стават 3 066.67 лв. от 0 лв. (етап 1) и 3 000 лв. (етап 2) и не надвишават 

допустимите 20% от общите допустими преки разходи (за целия срок на проекта). 

Причината за прехвърлянето е нуждата от заплащане на поръчкова синтеза на 

продукти, които не се предлагат като крайни продукти и са нужни за изпълнение на 

научните задачи по проекта. 

Средствата в перо „Разходи за персонал - Възнаграждения на екипа на проекта“ за етап 

1 след прехвърлянето стават 16 560.00 лв. и представляват 30% от преките допустими 

разходи за етапа, като не надвишават максимума за перото, в съответствие с Насоките 

на конкурса и Договора за изпълнение на проекта. Причината за трансфера е свързана 

с разширяване на работния колектив и намалени възможности за участие в научни 

форуми за дисеминиране на резултатите конто се провеждат на място, във връзка с 

пандемията. 

Прилагам оригиналния финансов план за етап 1 и план с корекциите за етап 1. 

Прилагам копие до директора на ИБИР БАН 

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. След 

съгласуване с финансовия експерт на ФНИ се установи, че исканото преразпределение 

в бюджетните пера на финансовия план от 11 040 лв. представлява 20% от ПДР /55 

200лв./ и е в съответствие с насоките на конкурса. ПНЕК приема преразпределението 
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на средства като се сключи допълнително споразумение към договора. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за промяна във финансовия план по 

проект по договор КП-06-Н-33/4 от 13.12.2019г., като се сключи допълнително 

споразумение. 
 

Решение на ИС:  

Приема исканото преразпределение на средства в размер на 11 040 лв., 

което представлява 20% от преките допустими разходи, като се сключи 

допълнително споразумение към Договор КП-06-Н-33/4 от 13.12.2019 г. по 

реда на чл. 71 от ПФНИ. 

 

5.2.8. Доклад с вх. № ФНИ-428 от 15.02.2021 г. от доц. д-р Таня Димова, 

ръководител на договор НП Вихрен - Договор КП-06-ДВ-3 от 2019г., от 

16.12.2019г., на тема: „Иновативни 3Dорганотипни модели за проучване 

на взаимодействията между ембриона и майчините имунни клетки при 

(не)успешната имплантация при жената ", Базова организация: ИБИР 

БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план. 

Обосновка: Бих искала да направя промени във финансовия план за 1-та година по 

проекта, както следва: 

- прехвърляне на 1000 лв. от перо “Разходи за пътуване” в перо “Други преки 

разходи”; 

- прехвърляне на 900 лв. от перо “Научни услуги” в перо “Консумативи” 

Промените се налагат, заради усложнената епидемиологична обстановка и 

ограничителните мерки във връзка с Ковид19. Предвидените средства за 

командировки няма да могат да бъдат усвоени в пълен размер. По отношение на 

средствата в перо Научни услуги промяната се налага поради същата причина: Беше 

предвидено използване на оборудване срещу заплащане за изпълнение на задача от 

работната програма за 1-та година, свързано с наше присъствие в други институции, 

но поради ограничителните мерки за посещение, изпълнението на тази задача се 

прехвърли във 2-та година и съответно заложените разходи няма да могат да бъдат 

усвоени в пълен размер. 

Прилагам оригиналния финансов план, промените до момента във финансовия план и 

финансов план след последната промяна. 

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. ПНЕК 

приема преразпределението на средства като се сключи допълнително споразумение 

към договора. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за промяна във финансовия план по 

проект по договор НП Вихрен - КП-06-ДВ-3 от 2019г., от 16.12.2019г., като се 

сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:  

Тъй като от ръководителя са постъпили няколко уведомления за промени 

във финансовия план, отлага вземането на решение до представянето от 

ръководителя на едно общо искане по промените във финансовия план.  
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5.2.9. Доклад с вх. № 0903/3 от 19.01.2021 г. от проф. д-р Светлозара Петкова, 

Директор на Институт по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей - Българска академия на науките (ИЕМПАМ-БАН). 

Относно: Прехвърляне на закупени активи със средства по Договор №Д0 02-110 

от 22.05.2009 г. 

Обосновка: Във връзка с изпълнение на Договор №ДО 02-110/22.05.2009г., на тема 

Характеризиране на антропогенетичната идентичност на българския народ“ бяха 

закупени активи в съответствие с финансовия план на договора. 

В Научния колектив на проекта се включиха утвърдени специалисти от Катедра по 

медицинска генетика, Медицински университет - София. Предвид тематиката, 

работната програма и подписаното Партньорско споразумение, по-голямата част от 

закупените активи се доставиха в Медицински университет - София, за да могат да 

бъдат проведени необходимите научни изследвания. 

Към настоящия момент активите физически се намират в сградата на Националния 

геномен център за социално - значими заболявания (НГЦСЗЗ) към Катедрата по 

медицинска генетика, Медицински университет - София. 

С апаратурата продължават да се извършват обществено полезни и значими 

изследвания в областта на медицинската генетика, в резултат на което е необходима 

периодична подмяна на консумативи, текуща поддръжка и профилактика, което е 

свързано със заплащане на разходи за активи, които не са заведени в баланса на 

Медицинския университет. 

ИЕМПАМ заявява своята готовност за безвъзмездно прехвърляне на активите на 

Медицински университет - София, но за тази цел, моля, да бъде подписан приложения 

приемо - предавателен протокол, за да бъдат изпълнени условията на чл. 9. (3) от 

Договор №ДО 02-110/22.05.2009г. 

Решение на ПНЕК:  
От ръководителя на проекта бяха изискани инвентарна книга на закупените по договор 

№ДО 02-110/22.05.2009г. ДМА и финансов отчет като придружаващ документ. След 

проверка в деловодството на ФНИ бе установено, че няма протокол за приключване и 

че апаратурата не е прехвърлена на базовата организация при приключване на 

договора. 

След консултация с финансовия експерт на Фонда, ПНЕК няма нищо против 

безвъзмездното прехвърляне на активите от ИЕМПАМ към МУ – София. 

ПНЕК предлага на ИС да вземе решение по случая. 
 

Решение на ИС:  

Отлага взимането на решение, като изисква да се извърши справка за 

собствеността на актива и механизмите, по които да стане възможно 

исканото прехвърляне. 

 

 

5.2.10. Доклад с вх. № ФНИ-1242 от 13.07.2020 г. от доц. д-р Таня Димова, 

ръководител на договор НП Вихрен - Договор КП-06-ДВ-3 от 2019г., от 

16.12.2019г., на тема: „Иновативни 3Dорганотипни модели за проучване 

на взаимодействията между ембриона и майчините имунни клетки при 

(не)успешната имплантация при жената ", Базова организация: ИБИР 

БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план. 

Обосновка: Уведомявам ви, че ще се възползвам от възможността да направя 

промени вън финансови план зa 1 -та година по проекта като прехвърля до 15 % oт 
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общата сума по перо “Разходи зa персонал” и перо "Други преки разходи”. Промените 

се налагат, тъй като част oт предвиденитe средства зa заплати на членове на екипа 

(докторант и постдокторанти) няма да могат да бъдат усвоени поради технологичното 

време, необходимо за назначаването им (продължителност обяви и Euraxess. 

процедура за зачисляване на докторант според ЗВО). Преразпределението е както 

следва: 12 000 лв. от перо “Разходи за персонал" в перо ”Други преки разходи” (малко 

оборудване). 

Прилагам първоначалния финансов план и променения финансов план. 

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

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

отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК 

приема преразпределението на средства като се сключи допълнително споразумение 

към договора. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за промяна във финансовия план по 

проект по договор НП Вихрен - КП-06-ДВ-3 от 2019г., от 16.12.2019г., като се 

сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:  

Решение по този доклад е взето в т. 5.2.8. от настоящия Протокол. 

 

5.2.11. Доклад с вх. № ФНИ-1443 от 17.08.2020 г. от доц. д-р Таня Димова, 

ръководител на договор НП Вихрен - Договор КП-06-ДВ-3 от 2019 г., от 

16.12.2019 г., на тема: „Иновативни 3Dорганотипни модели за 

проучване на взаимодействията между ембриона и майчините имунни 

клетки при (не)успешната имплантация при жената ",  Базова 

организация: ИБИР БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план. 

Обосновка: Уведомявам ви. че ще се възползвам от възможността да направя 

промени във финансовия план за 1-та година по проекта. Промените са в перо "Други 

преки разходи" и касаят прехвърляне на 3500 лв. от група Пътни разходи в група 

Малко оборудване. Промените се налагат, тъй като част от предвидените средства за 

пътуване няма да могат да бъдат усвоени поради ситуацията с Covid 19 пандемията. 

Прехвърлените средства са 3% от общата сума за перото. В условията на ННП Вихрен 

и изготвянето на оригиналния финансов план няма изрични изискванията за спазване 

на определено съотношение между групите разходи в перо Други допустими разходи. 

Прилагам оригиналния финансов план към договора, променен финансов план (увод 

писмо 1242/13.07.2020г.) и актуализиран финансов план. 

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

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

отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК 

приема преразпределението на средства като се сключи допълнително споразумение 

към договора. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за промяна във финансовия план по 

проект по договор НП Вихрен - КП-06-ДВ-3 от 2019г., от 16.12.2019г., като се 

сключи допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:  

Решение по този доклад е взето в т. 5.2.8. от настоящия Протокол. 
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5.2.12. Повторно обсъждане на финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор КП-06-Н23/2 от 17.12.2018 г. на тема „Значение 

на туморната микросреда в развитието и прогнозата на стомашния и 

колоректалния карцином“, Ръководител Доц. д-р Юлиан Руменов 

Ананиев, дм, Базова организация: Тракийски Университет - Стара Загора  

Етап на изпълнението: Първи 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 68% 

Първоначална обща сума на договора:  119 820 лв. 

Преведени средства: 59 910.00 лв. 

Неизразходвани средства: 19293,87 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 40616,13 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 4 

Изказана е благодарност към ФНИ. 

 

Относно: Предоставена информация, изискана от ИС в Протокол №43 от 

14.12.2020г. в т.1.3.4. на стр. 11.  

Обосновка: ПНЕК изиска допълнителни пояснения по отчет към договор КП-06-

Н23/2 от 17.12.2018 „Значение на туморната микросреда в развитието и 

прогнозата на стомашния и колоректалния карцином“ с ръководител доц. д -р 

Юлиян Ананиев, Тракийски Университет гр. Стара Загора относно 

изразходваните средства, участието на колектива в други проекти, изясняване 

работата по работната програма, както и разграничаване на дейностите и 

разходите – кои са в периода на проекта и кои са преди датата на разглеждания 

договор. 

Становище от ПНЕК:  

Доц. Ананиев още в началото казва, че работата е свършена със съществуващи 

налични в университета реактиви, а дадените данни в отчета са вероятно тези от 

дисертационния труд. 

Изискани документи от ПНЕК по договор Н23/2 с р-л Юлиян Ананиев 

1. Представени са две обзорни статии – едната в Acta Medica Bulgarica, Vol. 

XLVII, 2020, № 2 // Scientific review 47 и в Open Access Macedonian Journal 

of Medical Sciences. 2019 Jul 30; 7(14):2391-2398 – и в двете договорите са 

цитирани с благодарност към фонда. – имат и двете ИМПАКТ РАНГ, но 

нямат ИМПАКТ ФАКТОР 

2.  4 участия с постери в международен форум във Ница/Франция, като във 

всички постери е изказана благодарност по проекта към ФНИ.  

 

Решение на ПНЕК:  

1. Научната част по отчет към договор КП-06-Н23/2 от 17.12.2018 е приета в 

Протокол №43 от 14.12.2020г. в т.1.3.4. на стр. 11. 

ПНЕК потвърждава решението си относно финансовата част по отчета на договор  

КП-06-Н23/2, а именно: 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 40 616,13 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н23/2 в размер 

на 41 937.00лв., което е 70% от сумата предвидена  за 2 етап в размер на 59 910 

лв. /59 910 х 0,7 = 41 937,00 лв. 

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 19  293,87 лв., да бъдат 

прехвърлени до 25% от ПДР към втория етап на договора, представляващи 

13 787,50 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. Разликата до 

19 293.87 лв. която е 5 506,37 лв. да бъде приспадната от сумата за финансиране 

на втори етап. 

Сумата, за отчитане на втория етап следва да е 50 218,13 лв. 
 

Решение на ИС:  

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС е приел оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Н23/2 от 2018 г. в 

Протокол №43 от 14.12.2020г. в т.1.3.4. на стр. 11. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 40 616,13 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.  

3. Договорът да се финансира за втори етап в размер на 41 937.00 лв., което 

е 70% от сумата предвидена за 2 етап в размер на 59 910 лв. (59 910 х 

0,70 = 41 937,00 лв.), от която да се приспадне остатъка от сумата на 

неизразходваните средства по т. 4 в размер на 5 506,37 лв. Сумата, която 

да бъде преведена на бенефициента е 36 430,63 лв.  

4. От сумата на неизразходваните средства в размер на 19  293,87 лв., да 

бъдат прехвърлени 25% от преките допустими разходи които са 55 150 

лв. към втория етап на договора, представляващи 13 787,50 лв., като бъде 

сключено допълнително споразумение. Разликата до 19  293.87 лв. която 

е 5 506,37 лв. да бъде приспадната от сумата за финансиране на втори 

етап. 

5. Сумата, за отчитане на втория етап следва да е 55 724,50 лв. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН-03/2 от 16.12.2016г. на 

тема: „Генотипиране и анализ на произхода и еволюционната история 

на въведените и разпространени НІV-1 щамове в България”, 

Ръководител Доц. Ивайло Алексиев Иванов, дб, Базова организация 

Национален център по заразни и паразитни болести.  

Етап на изпълнението: Окончателен 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 1 ет. 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1 ет. 658.66 лв. 

Преведени средства: 2 ет. 60 000лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 60 658,66 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 2 ет. 60 657,06 лв. 

Неизразходвани средства: 1.60 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 2 /само в едната е изказана благодарност/. 

 От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми:14, от тях 3 в чуждестранни форуми и 11 в 

България. 

Изказана е благодарност на ФНИ. 

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

приема оценка „Мн. добър“ на научната част по договор ДН03/2 от 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 26/4 от 16.01.2020 г, че разходите по договора за 2 етап 

са признати и законосъобразни в размер на 60657.06 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв.; неизразходвани средства – 1.60 лв.  

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

размер на 1.60 лв.  

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

договор № ДН 03/2 от 16.12.2016 г., при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС:  

Да се представят сведения за всички публикувани статии в рамките на 

целия договор и отделно за 2 етап на договора, в които е отбелязано, че 

изследванията са финаннсирани от ФНИ по договора, като се посочи колко 

от тях са с импакт фактор и колко с импакт ранг. След предоставяне на 

информацията, ИС ще вземе решение за приключване на договора.  

 

 

5.3.Доклад с вх. № ФНИ-1319/22.04.2021 от проф. Милена Кирова - председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Хуманитарни науки към 

Фонд „Научни изследвания“ относно разглеждане на междинни и 

окончателни отчети по договори. 

 

ПНЕК предоставя допълнителна информация по извършената публикационна дейност 

за проект КП 06-ОПР05/13 от 2018 г. във връзка с решение на ИС, прието в Протокол 

50/16.04.2021 г. 

 

5.3.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата 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.) 

 

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 
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Признати разходи от финансовия одитор: 46 486,65 лв. 

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 ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка 

„Незадоволителен“ на основание направена проверка на посочените 

резултати в отчета на договор КП 06-ОПР05/13 от 2018 г. и тяхната 

липса. 

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

5530 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 46 486,65 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. На основание на чл. 87 ал. 4 от Правилника на ФНИ и чл. 19 от договора за 

финансиране приема договор ОПР05/13 от 2018 г. да бъде прекратен, като 

сумата от неизразходваните средства в размер на 13 513.45 лв. да бъде 

възстановена на Фонд „Научни изследвания“. 

4. На основание на чл. 87 ал. 4 от Правилника на ФНИ и чл. 18, ал. 3 от договора 

за финансиране изисква 50% от сумата, изразходвана за възнаграждения на 

екипа по договора през първия етап на проекта, в размер на 10 080 лв. да бъде 

възстановена на Фонд „Научни изследвания“. 

5. След възстановяване на сумите по т. 3 и 4, общо 23 593,45 лв., да бъде 

подписан протокол за прекратяване на проекта. 

 

 

5.4.Доклад с вх. № ФНИ-1104/07.04.2021 от проф. Милена Кирова - председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Хуманитарни науки към 

Фонд „Научни изследвания“ относно разглеждане на междинни и 

окончателни отчети по договори. 

 

5.4.1. Доклад с вх. № ФНИ-949 от 26.3.2021 г. от професор Рачко Попов, 

ръководител на договор КП-06-Н50/6 от 2020 г. на тема: „Национални и 
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европейски измерения на съвременната идентичност на българите“ - 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей  

Относно: Промяна в научния колектив на проекта.  

Обосновка: Прекратяване на работата на проф. Рачко Попов като ръководител 

поради прекратяването на трудовите му взаимоотношения с ИЕФЕМ от 31 март 

2021 г. и здравословното му състояние; избор на нов ръководител на проекта  и 

присъединяване на нов член към колектива. За ръководител е избрана гл. ас. д-р 

Магдалена Славкова - Иванова като най-подходяща спрямо условията на 

Правилника на Фонд „Научни изследвания“. С оглед на успешното изпълнение на 

проектните дейности в срок е обсъдена кандидатурата з присъединяване към 

екипа по изпълнение на проекта гл. ас. д-р Таня Матанова. 

Приложени са всички документи – заявления, съгласия, научни биографии и 

декларации за трудови взаимоотношения с ИЕФЕМ. 

Решение на ПНЕК: По договор КП-06-Н50/6 от 2020 година ПНЕК по ХН 

предлага на ИС да одобри промените в екипа по изпълнение на проекта както 

следва: на мястото на ръководителя проф. Рачко Попов – гл. ас. д-р Магдалена 

Славкова - Иванова, а като нов член на екипа – гл. ас. д-р Таня Матанова. 
 

Решение ИС  

Приема замяната на ръководителя проф. Рачко Попов, с гл. ас. д-р 

Магдалена Славкова - Иванова по договор КП-06-Н50/6 от 2020 г., и 

включването в екипа на гл. ас. д-р Таня Матанова, като бъде подписано 

допълнително споразумение. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДМ 10/1 от 2016 г. (14.12.2016-

14.12.2018 г.) на тема: „Литература и техника. Изобретяване на модерността 

на българската литература“ с ръководител гл. ас. д-р Надежда Стоянова, 

базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ във връзка 

с доклад за фактически констатации вх. № 94ФФ/2 -09.01.2019 г. на регистриран 

одитор № 0156, година на регистрация 1996. 

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

Първоначална обща сума на договора: 19 880 лв. 

Преведени средства: 19 880 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 19 811,05лв. 

Неизразходвани средства: 68,95 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 00.000 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 68, 95 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4/3 след отказ на 1 член 

Брой научни публикации (общо): 20 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 14 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част на проект по договор № ДМ 10/1 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище на 

регистриран одитор № 0156, година на регистрация 1996, вх. № 44ФФ-2 -09.01.2019, 
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че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 19 811,05 лв., 

сума на неизразходваните разходи 68,95 лв. сума на непризнатите разходи - няма.  

3. Обща сума за възстановяване: 68,95 лв., в т.ч.:  

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – няма  

- сума на неизразходваните средства - 68,95 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № №ДМ 10/1 от 

2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

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

на научната част на проект по договор № ДМ 10/1 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище на 

регистриран одитор № 0156, година на регистрация 1996, вх. № 44ФФ-2 -

09.01.2019, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер 

на 19 811,05 лв., сума на неизразходваните разходи 68,95 лв. сума на 

непризнатите разходи - няма.  

3. Обща сума за възстановяване: 68,95 лв., в т.ч.:  

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – няма  

- сума на неизразходваните средства - 68,95 лв. 

4. След възстановяване на сумата договор №ДМ 10/1 от 2016 г. да бъде 

приключен като успешен. 

 

5.4.3.Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за изпълнението 

на договор №ДМ10/2 от 14. 12. 2016 г. на тема: „Формиране на компетентности 

и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за 

научни изследвания от млади учени“ с ръководител д-р Пенка Димитрова 

Христова, базова организация: СУ „Св. Климент Охридски“, във връзка с доклад 

за фактически констатации от на регистриран одитор № 94ФФ/5 11. 01. 2019 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:19993,80 лв. 

Неизразходвани средства: 6,20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор:0.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 6,20 лв. 

Брой докторанти в проекта: 8 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 15 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 6 

 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор №ДМ10/2 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище на 

регистриран одитор № 0156 че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на., сума на непризнатите разходи.  
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3. Обща сума за възстановяване: 6,20 лв. 

4. ПНЕК по хуманитарни науки предлага проект по договор №ДМ10/2 от 14.12.2016 г. 

да бъде приключен като успешен след възстановяване на неизразходваните средства. 
 

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

научната част на проект по договор №ДМ10/2 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище на 

регистриран одитор № 0156 че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19993,80 лв сума на непризнатите разходи е 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 6,20 лв. 

4. След възстановяване на сумата договор №ДМ 10/2 от 2016 г. да бъде 

приключен като успешен. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН 10/1 от 13.12.2016 г. на тема:  

„Градината - място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно 

пресичане“ въз основа на научния и финансовия отчет на ръководителя гл. ас. д-р Яна 

Георгиева Янчева и доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/15 на 

финансовия одитор (CGAP 5530) от 19.02.2021 г. 

Базова организация на проекта: Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей – БАН; партньорска организация: Института за биоразнообразие 

и екосистемни изследвания при БАН.  

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 втория етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 7 312,80 

Сума за отчитане за втори етап: 67 312,80 

Неизразходвани средства от втория етап: 11 138,55 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втория етап: 485,82 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втория етап: 55 688,43 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 14 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 20 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание становищата на оценителите ПНЕК приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор ДН 10/1 от 13.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия доклад за фактически 

констатации на регистриран одитор №5530 от 15.02.2021 г., че разходите по втория 

етап на договора са признати и законосъобразни в размер на 55 688,43 лв., сума на 

непризнатите разходи 485,82 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 11 624,37 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 485,82 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 11 138,55 лв. 
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4. ПНЕК предлага на ИС проектът по договор № ДН 10/1, от 13. 12. 2016 г. да бъде 

отчетен като приключен след възстановяване на сумата от 11 624,37 лв. – ако тя бъде 

потвърдена и от окончателния одитен доклад по договора. 
 

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

на научната част на проект по договор ДН 10/1, 13.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия доклад за фактически 

констатации на регистриран одитор №5530 от 15.02.2021 г., че разходите по 

втория етап на договора са признати и законосъобразни в размер на 

55 688,43 лв., сума на непризнатите разходи 485,82 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 11 624,37 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 485,82 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 11 138,55 лв. 

4. Договор № ДН 10/1, от 13. 12. 2016 г. да бъде отчетен като приключен след 

възстановяване на сумата от 11 624,37 лв.  

 

 

5.4.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 10/3 от 14.12.2016 г. на тема: 

„Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации“ с ръководител 

проф. д-р Светла Коева, базова организация: Институт за български език 

„Проф. Л. Андрейчин“ – БАН, във връзка с доклад за фактически констатации 

вх. № 26/30/16.09.2020 г. на регистриран одитор № 0608. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 6 391,04 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 66 391,04 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 56 240,57 лв. 

Неизразходвани средства: 10 150,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 10 150,47 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 33 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 11 

 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част на проект по договор № ДН 10/3 от 14.12.2016 г. 

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

26/30/16.09.2020 г. на регистриран одитор № 0608, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 240,57 лв. сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 10 150,47 лв., в т.ч.: 
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- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 10 150,47 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 10/3 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 № ДН 10/3 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище вх. 

№ 26/30/16.09.2020 г. на регистриран одитор № 0608, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 56 240,57 лв. сума на 

непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 10 150,47 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 10 150,47 лв. 

4. След възстановяване на сумата договор № ДН 10/3 от 14.12.2016 г. да бъде 

приключен като успешен. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №: ДН10/4 от 15. 12. 2016 г. на 

тема „България и Украйна - култура на преломите (XIX-XXI)“ с ръководител 

доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, базова организация: Институт за 

литература – БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 94КК/29 

от 10.12.2019 на регистриран одитор № 01593 и регистриран одитор № 5530. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Остатък от първия етап – 3014, 15 лв. 

Обща сума за отчитане през втори етап: 63 014, 15 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 700, 05 лв.  

Неизразходвани средства: 3314, 10 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Сума за възстановяване на ФНИ: 3314, 10 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 56 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: няма заявени 

Брой участия в научни форуми: 20 

 

Решение на ПНЕК:  

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

за научната част на проект по договор № ДН 10/4 от 2016 г. 

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

94КК/29 от 10.12.2019 на регистриран одитор № 01593 и регистриран одитор № 

5530, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 59 700, 

05 лв., непризнатите разходи няма.  

3. Обща сума за възстановяване: 3314,10 лв.  
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4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 10/4 от 

2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

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

добър“ за научната част на проект по договор № ДН 10/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с 

вх. № 94КК/29 от 10.12.2019 на регистриран одитор № 01593 и регистриран 

одитор № 5530, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 59 700, 05 лв., непризнатите разходи няма.  

3. Обща сума за възстановяване: 3314,10 лв.  

4. След възстановяване на сумата договор № ДН 10/4 от 2016 г. да бъде 

приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор № ДН 10/5 от 15.12.2016 г. на тема 

„Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към 

българския книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“ 
с ръководител доц. д-р Руска Станчева, базова организация: Институт за 

български език „Проф. Л. Милетич“ – БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 94ДД/1/16.01.2020 г. на регистриран одитор № 652. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000,00лв. 

Прехвърлени средства от първи етап 26,60 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 60 026,60 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 58 160,21 лв. 

Неизразходвани средства: 1866,39 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1866,39 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 38 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 11 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част на проект по договор № ДН 10/5 от 15.12.2016 г. 

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

94ДД/1/16.01.2020 г. на регистриран одитор № 652, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 160,21 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 1866,39 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 1866,39 лв. 
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 След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 10/5 от 

15.12.2016 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 10/5 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с 

вх. № 94ДД/1/16.01.2020 г. на регистриран одитор № 652, че разходите по 

втория етап на договора са признати и законосъобразни в размер на 58 160,21 

лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 1866,39 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 1866,39 лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № ДН 10/5 от 15.12.2016 г. 

да бъде приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор №ДН 10/16 от 21.12.2016 г. на 

тема: „Комплексни и иновативни методи за диагностика и изследване на 

материалното и нематериално културно наследство на Централна и 

Източна Странджа в условията на миграции и демографски отлив“ с 

ръководител доц. д-р Ангел Николов, базова организация: СУ „Св. Климент 

Охридски“, във връзка с доклад за фактически констатации от 02.01.2020 г. на 

регистриран одитор №5530 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 105 182 лв. 

Преведени средства: 105 182 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 104 350, 89 лв. 

Преведени средства за втори етап:52 591 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап:2450,33 лв.  

Сума за отчитане за втори етап:55041,33 лв.  

Неизразходвани средства: 831,11 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 54210,22 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Сума за възстановяване на ФНИ: 831, 11 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 24 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 19 

 

Дата на подаване на отчета: 21.12.2020  

Дата, на която е трябвало да бъде отчетен: 21.12.2020  

Закъснение: няма 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част на проект по договор №ДН 10/16 от 21.12.2016 г.  
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически констатации 

от 02.01.2020 г. на регистриран одитор №5530, който удостоверява, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 104 350, 89 лв. Няма 

непризнати разходи.  

3. Обща сума за възстановяване: 831,11 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 831,11 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 10/16 от 

21.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

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

добра“ на научната част на проект по договор №ДН 10/16 от 21.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически 

констатации от 02.01.2020 г. на регистриран одитор №5530, който 

удостоверява, че разходите за втория етап по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 54210,22 лв. Няма непризнати разходи.  

3. Обща сума за възстановяване: 831,11 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 831, 11 лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № ДН 10/16 от 21.12.2016 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН 10/11, 16.12.2016 г. на тема: 

„Археология на суровините: химически и геоложки анализи“ въз основа на 

научния и финансовия отчет на ръководителя гл. ас. д-р Боян Думанов и 

одиторския доклад с вх. № 94ВВ/41 от 16.09.2020 г., базова организация на 

проекта: Нов български университет 

 

Данни за проекта 

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

Първоначална обща сума на договора: 110 000 лв. 

Преведени средства: 110 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 55 000лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 5511,91лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 60511,91 лв.  

Неизразходвани средства: 9671,47 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 50 840,44 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание становищата на двамата оценители ПНЕК приема оценка Добър за 

научната част на проект по договор ДН 10/11, 16.12.2016 г.  
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия одиторски доклад с вх. № 

94ВВ/41 от 16.09.2020 г., че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 50 840,44 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 9671,47 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 9671,47 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 10/11, 

16.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

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

научната част на проект по договор ДН 10/11, 16.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия одиторски доклад с вх. 

№ 94ВВ/41 от 16.09.2020 г., че разходите за втория етап по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 50 840,44 лв., сума на непризнатите 

разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 9671,47 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 9671,47 лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № ДН 10/11, 16.12.2016 г. 

да бъде приключен като успешен. 

 

 

5.4.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за ВТОРИ 

окончателен етап (декември 2018 г. до август 2020 г.) от изпълнението на 

договор №ДН 10/13 от.2016 г. на тема: „Солун и българите: история, памет, 

съвремие“ с ръководител доц. д-р Юра Тотева Константинова Институт по 

Балканистика с Център по Тракология - БАН, във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. № - на регистриран водещ одитор № 5530; ключов 

експерт одитор № 01593. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 3620,84 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 63 620,84 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 63175,62 лв. 

Неизразходвани средства: 445,22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 445,22 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор:4 

 От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 10 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор №ДН 10/13 от.2016 г. на тема: „Солун и 
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българите: история, памет, съвремие“ с ръководител доц. д-р Юра Тотева 

Константинова Институт по Балканистика с Център по Тракология – БАН. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище на 

регистриран водещ одитор № 5530; ключов експерт одитор № 01593;  

3. Обща сума за възстановяване: 445,22 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 445,22 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № №ДН 10/13 

от.2016 г. да бъде приключен като успешен. 
 

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

добър“ на научната част на проект по договор №ДН 10/13 от.2016 г. на тема: 

„Солун и българите: история, памет, съвремие“ с ръководител доц. д-р Юра 

Тотева Константинова Институт по Балканистика с Център по Тракология – 

БАН. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище на 

регистриран водещ одитор № 5530; ключов експерт одитор № 01593, че 

разходите за втория етап на договора са признати и законосъобразни в размер 

на 63175,62 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв. 

3. Обща сума за възстановяване: 445,22 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 445,22 лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № №ДН 10/13 от.2016 г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН 10/14, 16.12.2016 г. на тема: 

„Съдбата на вакъфските имоти в България в условия на преход от 

имперско към национално държавно управление“ въз основа на научния и 

финансовия отчет на ръководителя проф. д-р Веселин Янчев и доклад за 

фактически констатации от 21.11.2019 г. на финансовия одитор (0633), Базова 

организация на проекта: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 119 604 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 802,00 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 701,33 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 60 503,33 лв. 

Неизразходвани средства (за втори етап): 701,33 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 28,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 774,00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 17 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 3 
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Решение на ПНЕК:  

1. На основание становищата на оценителите ПНЕК приема добра оценка на научната 

част на проект по договор ДН 10/14, 16.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия доклад за фактически 

констатации от 21.11.2019 г. на финансовия одитор № (0633), който се отнася до 

втория етап на проекта. 

3. ПНЕК предлага на ИС след възстановяване на дължимата сума от 729,33 да приеме 

договор № ДН 10/14 от 16.12.2016 г. като успешно приключил. 
 

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

научната част на проект по договор ДН 10/14, 16.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилия доклад за фактически 

констатации от 21.11.2019 г. на финансовия одитор № (0633), който се отнася 

до втория етап на проекта, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 774,00 лв., сума на непризнатите разходи 

28,00 лв. 

3. Обща сума за възстановяване: 729,33 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 28,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 701,33 лв. 

4. След възстановяване на дължимата сума от 729,33 да приеме договор № ДН 

10/14 от 16.12.2016 г. като успешно приключил. 

 

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

междинен етап от изпълнението на договор №КП 06-ОПР 05/2 от 2018 г.. на 

тема: „Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. 

Балканска и европейска констекстуализация на архивното наследство на 

братя Евлоги и Христо Георгиеви“ въз основа на научния и финансовия отчет 

на ръководителя проф. дин Иван Христов Първев и доклад за фактически 

констатации от 21.11.2019 г. на финансовия одитор (0633), базова организация 

на проекта: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 947,48 лв. 

Преведени средства: 59 973, 74 лв. 

Неизразходвани средства: 8 813,19 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 160, 55 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо):4 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 2 

 

Решение ПНЕК: 

1. На основание предложените оценки ПНЕК приема оценка Добър на научната част 

по договор КП 06-ОПР05/2 от 2018 г.  
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0633 

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

51160.55лв.; непризнати разходи няма.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП 06-ОПР05/2 от 2018 г. в 

размер на 59973.74лв., след като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8813.19 лв., която е под 25% от 

преките допустими разходи за първия етап на проекта, да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора след подписване на допълнително 

споразумение. Сумата за отчитане през втория етап ще бъде 68 786.93 лв. 
 

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

научната част по договор КП 06-ОПР05/2 от 2018 г.  

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

0633 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 51160.55лв.; непризнати разходи няма.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП 06-ОПР05/2 от 2018 г. 

в размер на 59973.74 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8813.19 лв., която е под 

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

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора след подписване на 

допълнително споразумение. Сумата за отчитане през втория етап ще бъде 

68 786.93 лв. 

 

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

изпълнението на договор № КП-ОПР05/9 от 17.12.2018 г. На тема: „Кулинарни 

традиции и културно-историческо наследство в малки населени места - 

изобретяване, експлоатиране, популяризиране“ с Ръководител на Договор 

№КП-ОПР05/9: с ръководител гл. ас. Петя Василева-Груева от 4.12.2020 (проф. 

днк Веселин Иванов Тепавичаров от 17.12.2018 г.), базова организация: Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ 

Етап на изпълнението: първи: 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 109 539 лв. 

Преведени средства: 54 769,50 лв. 

Неизразходвани средства: 7 303,03 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 47 466,47 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

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

 От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 10  

  Препоръчително е реализирането на публикации по темата на проекта в издания 

с импакт фактор/ранг или най-малко презентиране на резултатите с доклади в научни 

форуми в страната и в чужбина. Проектът би могъл да получи по-добро представяне в 

медиите.  
 

Решение на ПНЕК: 
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1. Вземайки предвид оценките на външните експерти и доклада на своя вътрешен 

представител, ПНЕК по ХН предлага оценка Много добър на научната част по 

договор № КП-ОПР05/9 от 17.12.2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0387 

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

47 466,47 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор № № КП-ОПР05/9 от 17.12.2018 г. 

в размер на 54 769,50 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 7 303,03 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 ще 

бъде 62072,53 лв. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка "Задоволителен" (коефицент 0.7) на научната част по договор 

ОПР05/9 от 2018 г. на основание слаба публикационност, която не отговаря на 

ПФНИ. 

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

0387 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 47466.47лв. и непризнати разходи в размер на 0лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор № ОПР05/9 от 2018г., като 

предвидената за втори етап сума в размер на 54769.50 лв. бъде умножена по 

коефицент 0.7. Сумата за плащане за втори етап е 38338.65 лв., като се сключи 

допълнително споразумение съгласно ПФНИ.  

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 7303.03 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 45641.68 лв. 

 

 

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

от изпълнението на договор № КП06-ОПР05/11 от 17. 12. 2018 г. на тема: 

„Дигитална библиотека Българска литературна критика“ с ръководител 

доц. д-р Александра Атанасова Антонова, базова организация Институт за 

литература – БАН, във връзка с доклад за фактически констатации с Вх. № 2687 

от 19. 11. 2019 на регистриран одитор № 5530. 

Данни за проекта:  

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

Първият оценител: 100%, втори - 100% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 4581, 38 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 418, 62 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 26  

От тях с импакт фактор/ранг: 0 

Участия в научни форуми: 5 
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Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените от двамата рецензенти и от вътрешния докладващ оценки 

ПНЕК по ХН приема оценка Много добър на научната част по договор КП06-

ОПР05/11 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 

55418. 62лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП06-ОПР05/11 от 17.12.2018 г. 

в размер на 60000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 4581.38 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 ще 

бъде 64581.38 лв. 
 

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

добър“ на научната част по договор КП06-ОПР05/11 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 55418.62 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП06-ОПР05/11 от 

17.12.2018 г. в размер на 60000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 4581.38 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 ще бъде 64581.38 лв. 

 

 

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

от изпълнението на договор № КП 06-Н30/4 от 3.12.2018 г. на тема: 

„Виртуална аудитория. Изработване на електронна платформа за обучение 

по кодикология, палеография, архивистика и документалистика с 

херменевтика на базата на ръкописното наследство, съхранявано в 

Центъра за славяно-византийски проучвания“ с ръководител проф. дфн 

Вася Велинова, базова организация Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, във връзка с доклад за фактически констатации с Вх. № ФНИ-1649 

от 02.09.2020 на регистриран одитор № 0387. 

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

Първоначална обща сума на договора: 117 070 лв. 

Преведени средства: 58 535 лв. 

Неизразходвани средства: 7 429,13 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 105,87  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 13 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК: 
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1. На основание дадените оценки от рецензентите и от вътрешния докладчик ПНЕК 

приема оценка Много добър на научната част по договор КП 06-Н30/4 от 3.12.2018 

г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 5530 

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

51105,87лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП 06-Н30/4 от 3.12.2018 г. в 

размер на 58535лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 7429,13 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 ще 

бъде 65964,13 лв. 
 

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

на научната част по договор КП 06-Н30/4 от 3.12.2018 г.  

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

0387 становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 51105,87 лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП 06-Н30/4 от 3.12.2018 

г. в размер на 58535лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 7429,13 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 ще бъде 65964,13 лв. 

 

 

5.5. Доклад с вх. № ФНИ-1177 от 12.04.2021 г. от проф. Йордан Кортенски – 

председател на ПНЕК по Науки за Земята относно разглеждане на 

междинни и окончателни отчети по договори и решения по доклади от 

ръководители на договори. 

 

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

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

„Изследване условията на синтез и свойствата на цветни петрургични материали 

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

базова организация Институт по металознание, съоръжения и технологии с 

Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски”, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 700,00 лв. 

Преведени средства: 59 850,00 лв. 

Неизразходвани средства: 968,98 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 881,02 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: няма 

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

 От тях с импакт фактор: няма 

 От тях с импакт ранг: няма 
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Оценка за първи етап, приета от ИС с Протокол № 39/06.11.2020 г. 

„Задоволителен“ 

На свое заседание, проведено на 10.02.2021 г. в съответствие с чл. 89 от ПФНИ 

членовете на ПНЕК по Науки за Земята разгледаха и обсъдиха в присъствието на 

управителя на ФНИ възражение с Вх. № ФНИ-2819 от 08.12.2020 г. от д-р инж. 

Красимира Антонова Тончева – ръководител на договора.  

В съответствие с чл. 89, ал. 2 от ПФНИ членовете на ПНЕК по Науки за Земята 

определха чрез жребий супероценител от база данни „Оценители на проекти" по чл. 6, 

ал. 1, т. 2 за съответната научна област, който отговаря на минималните изисквания 

съгласно приложението към чл. 7, ал. 2., който да изготви индивидуална оценка при 

условията и по реда на чл. 84, ал. 2 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-ОПР03/4 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

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

размер на 58 881,02 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

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

размер на 59 850 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 968,98 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 60 

818.98 лв. 
 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП-06-ОПР03/4 от 2018 г., като препоръчва през 

втория етап от изпълнението на проекта колективът да публикува 

получените резултати в авторитетни научни списания с импакт фактор/ранг. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 58 881,02 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

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

размер на 59 850 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 968,98 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 60 818.98 лв. 

 

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

етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР03/5 от 2018 г. на тема: 

„Геохимично поведение на волфрама в окислителната зона, почвите и водите на 

река Грънчарица в района на находище Грънчарица, Западни Родопи“ с 

ръководител проф. д-р Михаил Павлович Тарасов, базова организация Институт 

по минералогия и кристалография, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000,00лв. 

Преведени средства: 60 000,00лв. 

Неизразходвани средства: 18 653,28 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 41 346.72 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-ОПР03/5 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

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

размер на 41 346.72 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

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

размер на 60 000 лв., от която да се приспадне сумата от 4 853,28 лв. по т. 4, като 

сумата за превеждане да бъде 55 146.72 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 18 653,28 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 73 800.00 лв. 
 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП-06-ОПР03/5 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 41 346.72 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

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

размер на 60 000 лв., от която да се приспадне сумата от 4 853,28 лв. по т. 4, 

като сумата за превеждане да бъде 55 146.72 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 18 653,28 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, а останалата част от сумата, 4 853,28 лв., да се приспадне от 

сумата, която да бъде преведена за втория етап. 

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

 

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

етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР04/3 от 2018 г. на тема: 

„Геохимична и минералого-петроложка характеристика на неметални и 

критични суровини от Югоизточна България“ с ръководител доц. д-р Мариана 

Йосифова, базова организация Геологически институт „Страшимир Димитров”, 

БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 94% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 7 747,72 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 252,28 лв. 
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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: 0 

 

Решение на ПНЕК:  

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

добър“ на научната част по договор КП-06-ОПР04/3 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 55 252,28 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

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

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 747,72 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 67 747.72 

лв. 
 

Решение на ИС:  

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и публикационната активност 

приема оценка „добър“ на научната част по договор КП-06-ОПР04/3 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 55 252,28 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

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

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 747,72 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 67 747.72 лв. 

 

5.5.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за окончателен 

етап от изпълнението на договор ДН04/2 от 2016 г. на тема: „Изследване 

влиянието на характеристиките на въздушната среда върху качеството на живот 

и човешкото здраве“ с ръководител чл. кор.-проф. д-р Николай Милошев, базова 

организация Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 13 117,02 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 73 117,02 лв. 

Неизразходвани средства: 37 706.36 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за втори етап: 35 410,66 лв 

Признати разходи от финансовия одитор общо за договора: 82 293.64 лв.  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 23 

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

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

добър“ на научната част по договор ДН04/2 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 35 410,66 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 37 706,36 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН04/2 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 ДН04/2 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 35 410,66 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 37 706,36 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН04/2 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

5.5.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за окончателен 

етап от изпълнението на договор ДН04/3 от 2016 г. на тема: „Миграция на арсена 

в крайречните зони: връзка на динамиката на речните и грунтовите води с 

мобилизацията на арсена в замърсени речни тераси“ с ръководител доц. д-р 

Цветан Костадинов Коцев, базова организация Национален институт по 

геофизика, геодезия и география, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000,00 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 8 461,53 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 68 461,53 лв. 

Неизразходвани средства: 691,46 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: За втория етап – 67 770,07 лв., за 

целия период на договора 119 308,54 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 7 

 От тях с импакт фактор: няма 

 От тях с импакт ранг: 4 

 

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

научната част по договор ДН04/3 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 67 770,07 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 691,46 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага договор ДН04/3 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 ДН04/3 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 67 770,07 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 691,46 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

4. Приема договор ДН04/3 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

5.5.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за окончателен 

етап от изпълнението на договор ДН04/5 от 2016 г. на тема: „Геохимични 

промени в състава на органичното вещество в насипища на Източномаришкия 

басейн“ с ръководител доц. д-р Златка Иванова Милаковска, базова организация 

Геологически институт „Страшимир Димитров“, БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 90 000,00 лв. 

Преведени средства за втори етап: 45 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 659,42 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 45 659,42 лв.  

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап - 45 659,42 лв., общо за 

проекта - 90 000,00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 10 статии  

 От тях с импакт фактор: 6 

 От тях с импакт ранг: 4 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН04/5 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 45 659,42 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства е в размер на 0,00 лв.  

4. ПНЕК предлага договор ДН04/5 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 ДН04/5 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 45 659,42 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства е в размер на 0,00 лв.  

4. Приема договор ДН04/5 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

5.5.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за окончателен 

етап от изпълнението на договор ДН04/6 от 2016 г. на тема: „Перм-триаска 

магматична и седиментационна еволюция на Сърбо-Македонска-Родопска и 

Сакар-Странджанска зони в континенталните окрайнини на Евразия“ с 

ръководител проф. Николай Бонев, базова организация Софийски университет 

„Св. Климент Охридски”, София. 

Първоначална обща сума на договора: 94 176, 00 лв. 

Преведени средства за втори етап: 47 088, 00 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 6 684,75 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 53 772,75 лв. 

Неизразходвани средства: 325,48 лв. 

Непризнат преразход: 1 167,95 лв. 

Други непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап: 52 279,32 лв., общо за 

проекта - 93 850,52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 13 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: 0 

 

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

добър“ на научната част по договор ДН04/6 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 52 279,32 лв. и сума на непризнатите разходи (преразход) в размер на 1 

167,95 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 325,48 лв., както и сумата на 

установения преразход в размер на 1 167,95 лв. да бъдат възстановени на ФНИ. 

Обща сума за възстановяване – 1 493,43 лв. 

4. ПНЕК предлага договор ДН04/6 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 ДН04/6 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище 

от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 
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законосъобразни в размер на 52 279,32 лв. и сума на непризнатите разходи 

(преразход) в размер на 1 167,95 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 325,48 лв., както и сумата 

на установения преразход в размер на 1 167,95 лв. да бъдат възстановени на 

ФНИ. Обща сума за възстановяване – 1 493,43 лв. 

4. Приема договор ДН04/6 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

5.5.8. Доклад с Вх. № ФНИ-100101 от 18.02.2021 г., от доц. д-р Момчил Милчев 

Дюлгеров, ръководител на договор ДН14/8 от 20.12.2017 г., на тема 

„Минералният състав на скалите от избрани Вариски плутони от България - 

пример за кристализация на високо калиевоалкалиа магма“, базова 

организация: Софийски университет “Свети Климент Охридски”. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на Договор № ДН14/8 от 20.12.2017 г. 

с 12 месеца и същият да приключи на 12.05.2022 г. 

Обосновка: 

Причините за настоящата молба са продължаващата вече втора година пандемия от 

коронавирус и свързаните с нея строги ограничителни мерки, които възпират 

изпълнението на заложените в договора дейности. Затварянето на редица 

университети, научноизследователски лаборатории и центрове възпрепятства 

навременното изпълнение на работната програма по договора, особено в частта 

касаеща извършването на аналитична и лабораторна работа. Оттук се получава 

забавяне в получаването на резултатите, тяхното осмисляне и интерпретацията. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Науки за Земята предлага на ИС да се удължи  срока за изпълнение на 

Договор № ДН14/8 от 20.12.2017 г. с 12 месеца до 12.05.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение съгласно ПФНИ. Срок за предаване на отчета 12.06.2022 

г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока за изпълнение на втория етап на Договор № 

ДН14/8 от 20.12.2017 г. с 12 месеца до 12.05.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение съгласно ПФНИ. Срок за предаване на отчета 

12.06.2022 г. 

 

5.5.9. Доклад с Вх. № ФНИ-0905/10 от 11.03.2021 г., от доц. д-р Петър Петров 

Ножаров, ръководител на договор ДН14/10 от 20.12.2017 г.,на тема 

„Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карета 

(на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в 

България)“, базова организация: Национален Институт по Геофизика, Геодезия 

и География, БАН. 

Относно: Удължаване на срока на втория етап от изпълнението на Договор № 

ДН14/10 от 20.12.2017 г. 

Обосновка: 

Във връзка с епидемичната обстановка в страната вследствие на COV1D-I9 и успешно 

завършен първи етап с одобрен междинен отчет на проекта и Протокол 12 на ИС на 

Ф11И от 16.03.2020 г., моля за Вашето разрешение за удължаване на срока за работа 

по втория етап на проекта с 6 месеца, както и с 2 месеца предвидени чрез 

гореспоменатия протокол от ФНИ, т.е. общо 8 месеца. Вторият етап на проекта 

стартира на 10.12.2019 г. и би следвало да приключи на 10.06.2021 г. За успешното 
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приключване на планираните дейности по проекта за нас е важно удължаване на срока 

до месец 10 февруари 2022 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Науки за Земята предлага на ИС да удължи  срока за втория етап на 

договор ДН14/10 от 20.12.2017 г. с 6 месеца, както и с 2 месеца служебно предвидени, 

или с общо 8 месеца до 10.02.2022 г., като се сключи допълнително споразумение 

съгласно ПФНИ. Срок за предаване на отчета 10.03.2022 г.  
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока за втория етап на договор ДН14/10 от 20.12.2017 

г. с 6 месеца, както и с 2 месеца служебно предвидени, или с общо 8 месеца до 

10.02.2022 г., като се сключи допълнително споразумение съгласно ПФНИ. 

Срок за предаване на отчета 10.03.2022 г.  

 

5.5.10. Доклад с Вх. № ФНИ-100101/37 от 05.03.2021 г., от гл. ас. д-р Милена 

Георгиева Георгиева, ръководител на договор ДН14/5 от 2017г., на тема 

„Петрохронология на метаседименти от Тракийската и Асенишката 

литотектонски единици. България“, базова организация: Софийски 

университет “Свети Климент Охридски” 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение Договор № ДН14/5 от 2017 г., с 12 

месеца. 

Обосновка: 

Моля за удължаване на срока на договора с 12 месеца. 

Изпълнението на договора трябва да приключи на 12.06.2021 г, при одобрение на 

исканото удължение, договорът ще приключи на 12.06.2022 г. 

Причините, поради които искаме удължаване на срока за изпълнение на текущия 

проект са продължаващите ограничения за пътуване и работа в чужбина, във връзка е 

пандемията от COVID-19. През изминалата година не работиха за дълъг период от 

време и не приемаха външни изследователи редица лаборатории, изследователски 

центрове и университети в България и чужбина. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Науки за Земята предлага на ИС да удължи  срока за изпълнение на 

Договор № ДН14/5 от 2017 г., с 12 месеца до 12.06.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение съгласно ПФНИ. Срок за предаване на отчета 12.07.2022 

г.  
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока за изпълнение на втория етап на Договор № 

ДН14/5 от 2017 г., с 12 месеца до 12.06.2022 г., като се сключи допълнително 

споразумение съгласно ПФНИ. Срок за предаване на отчета 12.07.2022 г.  

 

5.5.11. Доклад с Вх. № 100138 от 19.03.2021 г., от проф. дн Ирен Атанасова, 

ръководител на договор № ДН14/9 2017 г., на тема „Идентификация, 

разпространение и функции на пирогенния въглерод в почвите от минно-

енергийни райони в страната“, базова организация: Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на Етап 2 на Договор № ДН14/9 2017 

г. с шест месеца, извън вече предвидените 2 месеца. 

Обосновка: 

Пандемията от КОВИД-19 нарушава съществено ритъма на работа по проект ДН 14/9 

и променя непредвидимо графика за изпълнение на дейностите - не само на тези, които 
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се изпълняват в Института като базова организация, но и на договорените с външни 

организации дейности и услуги. За да имаме възможност да публикуваме/представим 

възможно най-голяма част от получените данни с подкрепата на проекта бихме искали 

да одобрите удължаване на срока за изпълнение на втория етап на проект ДН 14/9 с 

шест месеца, извън вече предвидените 2 месеца. С това удължение датата за 

приключване на проекта ще бъде 9 февруари 2022 г„ а срокът за подаване на 

заключителния отчет до 9 март 2022 г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Науки за Земята предлага на ИС да удължи  срока за изпълнение Договор 

№ ДН14/9 2017 г. с общо 8 месеца до 09 февруари 2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение съгласно ПФНИ. Срок за предаване на отчета 9 март 2022 

г.  
 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока за изпълнение на втория етап на Договор № 

ДН14/9 2017 г. с общо 8 месеца до 09 февруари 2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение съгласно ПФНИ. Срок за предаване на отчета 9 

март 2022 г.  

 

5.5.12. Доклад с Вх. № ФНИ-588 от 01.03.2021 г., от чл.-кор. проф. дфн Екатерина 

Бъчварова, ръководител на договор № КП-06-Н34/1 от 30-09-2020 г., на тема 

„Природни и антропогенни фактори на климатични промени - анализ на 

глобални и локални периодични компоненти и дългосрочни прогнози“, базова 

организация: Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, БАН. 

Относно: Промяна в колектива  

Обосновка: 

Поради постъпването на работа в ИИКАВ-БАП на учени, чиято област на научни 

изследвания попада в тематиката на проекта, е необходимо в работния екип на проекта 

да бъдат включени следните специалисти: 

проф. дфн Наталия Килифарска. 

проф. д-р Катя Георгиева. 

проф. д-р Зоя Матеева. 

Приложени са: 

 Доклад от чл.-кор. проф. дфн Екатерина Бъчварова, ръководител на договор 

КП-06-Н34/1 от 30-09-2020 г. 

 Молби/заявления за включване в работния колектив и автобиографии на 

тримата колеги; 

• Списък на новия работен колектив с подписи на всички участници: 

• Актуализиран състав по Работната програма на Договор КП-06-Н34/1 /30-09-

2020 „Природни и антропогенни фактори на климатични промени - анализ на 

глобални и локални периодични компоненти и дългосрочни прогнози. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Науки за Земята приема да бъдат включени в научния колекткив по договор 

№КП-06-Н34/1 от 30.09.2020 г., следните специалисти: проф. дфн Наталия 

Килифарска, проф. д-р Катя Георгиева, проф. д-р Зоя Матеева. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат включени в научния колекткив по договор №КП-06-Н34/1 от 

30.09.2020 г., следните специалисти: проф. дфн Наталия Килифарска, проф. д-

р Катя Георгиева, проф. д-р Зоя Матеева. 
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5.6. Доклад с вх. № ФНИ-1298/21.04.2021 г. от проф. д-р Веселка Желязкова – 

зам. председател на постоянната Научно-експертна комисия по 

двустранно сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“ относно 

предложения по доклади на ръководители на договори. 

 

5.6.1. Заявление с вх. № ФНИ-667 от 08.03.2021 г. от гл. ас. д-р Ганчо Иванов Пасев, 

ръководител на договор КП-06-Индия/13 от 27.09.2019 г., на тема: „Изучаване 

устойчивостта на генплазма от род Capsicum към икономически важни вируси и 

щамове в България и Индия“, Институт по зеленчукови култури „Марица“ - 

Пловдив. 

Относно: Удължаване срока на проекта с 12 (дванадесет) месеца – до 27.09.2022 г. 

Обосновка: Поради извънредната обстановка свързана с COVID-19 в България и 

Индия, партньорска страна по програмата за двустранно сътрудничество, 

осъществяването на посещения на разменни начала, както и други дейности 

предвидени в работната програма на проекта през 2020 г. не са били осъществени. 

Предвид текущата епидемиологична обстановка и обвързаността на дейностите с 

вегетацията на пипера съществува риск работната програма да не бъде изпълнена 

изцяло. В тази връзка молят за разрешение проектът да бъде удължен с дванадесет 

месеца считано от 27.09.2021 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата в заявлението на ръководителя на 

договор КП-06-Индия/13 от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 12 

месеца - до 27.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ.  
 

Решение на ИС: 
Приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-Индия/13 от 27.09.2019 г. 

за удължаване на срока на договора с 12 месеца - до 27.09.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

5.6.2. Заявление с вх. № ФНИ-708 от 12.03.2021 г. от проф. д-р Ивайло Димитров, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/2 от 18.06.2019 г., на тема: „Получаване 

и физикохимично охарактеризиране на нови полимерни наноносители за 

насочено доставяне на противоракови лекарствени вещества“, Институт по 

полимери - БАН. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на договора с 8 месеца в допълнение 

към удължението от 2 месеца, прието на заседание на ИС на ФНИ (протокол 

№12/16.03.2020 г.), или общо 10 месеца - до 18.04.2022 г. 

Обосновка: В хода на изпълнението на договор КП-06-КОСТ/2 от 18.06.2019 г. 

който трябва да приключи на 18.06.2021 г. са възникнали непредвидени извънредни 

обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19, довели до ограничен достъп до 

лабораториите и апаратните стаи на Института по полимери. Утвърдената работна 

програма на договора включва значителна по обем синтетична дейност, изискваща 

пълен достъп до инфраструктурата на Института. Основната причина да поискат по-

голямо от служебно отпуснатото удължение от 2 месеца, обаче е забавяне в 

изпълнението на работната програма, което се дължи на провеждането на 

продължителни обществени поръчки както за предвидените за закупуване 

дълготрайни материални активи, така и за изключително необходимите специфични 

химикали и реагенти. Във връзка с изложеното по-горе се надяват срокът за 

изпълнение на договор КП-06-КОСТ/2 да бъде удължен с общо 10 (десет) месеца (8 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 51/23.04.2021г. 

51 

+ 2 месеца служебно удължение) до 18.04.2022 г., без промяна във финансовите 

условия. КОСТ акцията СА 17140, по която е настоящото съфинансиране е с 

продължителност до 27.09.2022 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата в заявлението на ръководителя на 

договор КП-06-КОСТ/2 от 18.06.2019 г. за удължаване на срока изпълнение на 

договора с общо 10 месеца (8 месеца + 2 месеца служебно удължение) - до 18.04.2022 

г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ.  
 

Решение на ИС: 
Приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/2 от 18.06.2019 

г. за удължаване срока за изпълнение на договора с общо 10 месеца (8 месеца + 

2 месеца служебно удължение) - до 18.04.2022 г., като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ.  

 

5.6.3. Молба с вх. № ФНИ-778 от 17.03.2021 г. от проф. д-р Виолина Ангелова Ризова, 

ръководител на договор КП-06-АВСТРИЯ/7 от 06.08.2019 г., на тема: 

„Разработване на технология за фитодобив на никел от серпентинни почви в 

България“, Аграрен университет - Пловдив. 

Относно: Удължаване на срока на изпълнение и отчитането на договора с 12 месеца – 

до 06.08.2022 г. 

Обосновка: Работата по проект КП-06-АВСТРИЯ/7 се развива успешно, получени са 

интересни резултати, които ще бъдат публикувани в списания с импакт фактор. 

Наложените ограничения вследствие на пандемията от COVID-19 обаче 

възпрепятстваха извършването на планираните пътувания и провеждането на 

работните срещи в Австрия и България, участията в международните научни форуми, 

както и изпълнението на част от заложените дейности на договора. Изпълнението на 

работната програма в пълен обем, качествената интерпретация на резултатите и 

представянето им пред научната общност изискват допълнително време извън рамките 

на договорените срокове. Във връзка с горе изложеното, молят за удължаване срока за 

изпълнение на договор КП-06-АВСТРИЯ/7 със срок от 12 месеца без промяна във 

финансовия план. Това ще позволи завършването на теренните проучвания и всички 

изследвания, провеждането на които е било възпрепятствано от пандемията и 

затварянето на университета, изготвяне на качествен отчет с оформени за печат 

публикации и създаване на добри условия за продължаване на сътрудничеството с 

австрийската страна. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-

АВСТРИЯ/7 от 2019 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 06.08.2022 

г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за 

удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда 

за уведомяването. 
 

Решение на ИС: 
Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-АВСТРИЯ/7 от 2019 г. за 

удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 06.08.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Задължава 

ръководителя на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда за 

уведомяването. 
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5.6.4. Заявление с вх. № ФНИ-800 от 18.03.2021 г. от доц. д-р Мария Аврамова, 

ръководител на договор КП-06-Русия/10 от 27.09.2019 г., на тема „Магнитни 

минерали в археологическата керамика и горялата глина: генезис, фазов състав и 

приложения в геофизиката и археологията“, Национален институт по геофизика, 

геодезия и география – БАН. 

Относно: Удължаване договора с общо 12 месеца (10 месеца + 2 служебно за всички 

проекти) - до 27.09.2022 г. 

Обосновка: Ограниченията и противоепидемичните мерки въведени в страната от 

средата на м. март 2020 г. и усложнената обстановка, свързана със световната 

пандемия COVID-19 съществено са затруднили извършването на следните заложени в 

Работната програма дейности: 

- Събиране на материали за изследване от представителен брой археологически 

обекти; 

- Осъществяване на предвидените участия в международни форуми; 

- Осъществяване на планираните двустранни визити между партньорските 

научни колективи. 

- Извършването на всички заложени експерименти. 

Исканото удължение, което е в съответствие с чл. 75, ал. 1 от Правилника на ФИИ ще 

позволи по-ефективното използване на финансовите средства и възможно най-

качествено изпълнение на Работната програма. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата в заявлението на ръководителя на 

договор КП-06-Русия/10 от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с общо 

12 месеца (10 месеца + 2 служебно за всички проекти) - до 27.09.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Необходимо е 

ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване срока 

за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда за уведомяването. 
 

Решение на ИС: 
Приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-Русия/10 от 27.09.2019 

г. за удължаване на срока на договора с общо 12 месеца (10 месеца + 2 служебно 

за всички проекти) - до 27.09.2022 г., като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Задължава ръководителя на 

проекта да уведоми партньорската организация за удължаване срока за 

изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда за 

уведомяването. 

 

5.6.5. Молба с вх. № ФНИ-915 от 24.03.2021 г. от гл. ас. д-р Гергана Георгиева, 

ръководител на договор КП-06-Русия/13 от 27.09.2019 г. на тема: „Изследване 

на дълбочинната структура и динамиката на Централните Балкани по сеизмични 

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

Относно: Удължаване на срока на изпълнение на договора с 12 месеца - до 27.09.2022 

г. 

Обосновка: По проекта все още няма реализирани пътувания заради продължаващата 

пандемия. Това налага комуникацията с екипа от руска страна да е основно по е-мейл, 

което значително усложнила работата по някои основни задачи от проекта. Във връзка 

с това е необходимо и повече време за изпълнението на планираните задачи. 

От друга страна една част от конференциите, планирани през 2020 г., са били отложени 

за есента на 2021 г. и дори за 2022 г. Поради тази причина ще могат да изпълнят и 

плана за разпространение на резултатите при удължаване на срока на изпълнение на 

проекта до 27.09.2022 г. 
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Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-

Русия/13 от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 

27.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ. Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация 

за удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда 

за уведомяването. 
 

Решение на ИС: 
Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-Русия/13 от 27.09.2019 г. 

за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 27.09.2022 г., като се 

сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Задължава 

ръководителя на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда за 

уведомяването. 

 

5.6.6. Доклад с вх. № ФНИ- 944 от 26.03.2021 г. от акад. Веселин Дренски, 

ръководител на договор КП-06-МНФ/43 от 16.12.2019 г., международен научен 

форум на тема „Mathematics Days in Sofia - 2020 (Дни на математиката в София)“, 

Институт по математика и информатика – БАН. 

Относно: Прекратяване на договора. 

Обосновка: Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН) е 

организатор на международната конференция „Mathematics Days in Sofia – 2020 (Дни 

на математиката в София)“, планирана първоначално за 13 - 17 юли 2020 г. и след това 

отложена с решение на Научния съвет на ИМИ и на ИС на ФНИ с Протокол 41 от 

20.11.2020 г. за периода 5 - 9 юли 2021 г. Освен чисто научния аспект на 

конференцията - обмен на научна информация, една от целите на този форум е да 

събере български математици, работещи по цял свят, като по този начин се осигури 

разширяване и обогатяване на научните връзки между математическата колегия в 

България и представителите на българската математическа диаспора. С договор № КП-

06-МНФ-43 от 16.12.2019 г. ИМИ-БАН получи финансиране от ФНИ по Процедурата 

за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България. Поради 

продължаващите усложнения в епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19, 

както в страната, така и в чужбина, и рестрикциите за пътуване по целия свят, 

присъственото провеждане на MDS 2020 в планирания период 5 — 9 юли 2021 г. е 

невъзможно. Нещо повече, поради съображенията, изказани по-горе, считат, че с 

онлайн провеждане на конференцията няма да бъдат постигнати основните й цели. 

Отлагане за лятото на 2022 г. също е нецелесъобразно, тъй като за тогава е планиран 

Международният математически конгрес в Санкт Петербург. Отчитайки всички тези 

съображения, на тяхно заседание, проведено на 19.03.2021 г. Научният съвет на ИМИ 

е взел решение конференцията „Mathematics Days in Sofia - 2020“ да бъде отменена. 

Във връзка с гореизложеното се иска прекратяване на договор № КП-06-МНФ-43 от 

16.12.2019 г. ИМИ-БАН ще възстанови на ФНИ полученото финансиране, което е в 

размер на 9000 лв. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада на ръководителя на договор 

КП-06-МНФ/43 от 16.12.2019 г. за прекратяване на договора и възстановяване на 

полученото в размер на 9000 лв. финансиране на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-МНФ/43 от 16.12.2019 г. за 

прекратяване на договора и възстановяване на полученото в размер на 9000 лв. 

финансиране на ФНИ. 
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2. Приема договор КП-06-МНФ/43 от 16.12.2019 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

5.6.7. Доклад с вх. № ФНИ-954 от 26.03.2021 г. от проф. д.ф.н. Кирил Крежов, 

ръководител на договор КП-06- Индия/2 от 07.08.2019 г., на тема „Използване 

на тънки слоеве от ZnFe204 за различни спинтронни стройства“, Институт по 

електроника - БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 1 година – до 07.08.2022 г. 

Обосновка: След като е било обсъдено с членовете на екипа по финансирания проект 

за невъзможното осъществяване на планираните работни визити поради COVID-19, се 

предлага удължаване на срока на изпълнението на договора с една година. Това 

предложение е израз на признание на своевременното решение на Изпълнителния 

Съвет на ФНИ по проблема и е съгласувано с ръководството на Института по 

електроника при БАН. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада на ръководителя на договор 

КП-06- Индия-2 от 2019 г. удължаване срока на договора с 12 месеца – до 07.08.2022 

г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Индия/2 от 2019 г. за 

удължаване срока на договора с 12 месеца – до 07.08.2022 г., като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

5.6.8. Молба с вх. № ФНИ-1015 от 30.03.2021 г. от доц. д-р Деляна Манасиева, 

ръководител на договор КП-06-Китай/8 от 2020 г., и допълнително заявление 

с вх. № ФНИ-1093 от 07.04.2021 г., на тема «Електродни материали на основата 

на съединения на преходните метали за литиево-йонна батерия – TRANSBAT“, 

Институт по обща и неорганична химия - БАН. 

Относно: Промяна на колектива по договора, като бъде добавен като нов член на 

колектива - техник-химик Кристиян Кристиянов Веселинов. 

Обосновка: Считат, че включването на този член ще е полезно за неговото бъдещо 

кариерно развитие в Академията като млад учен и ще допринесе за успешното 

изпълнение на проекта.  

Приложено: 

 Заявление от техник-химик Кристиян Веселинов за включването му в 

колектива; 

 Заявление за съгласие от членовете на научния колектив по проекта; 

 Автобиография на техник-химик Кристиян Веселинов. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-

Китай/8 от 2020 г. за включването на техник-химик Кристиян Веселинов в научния 

колектив по проекта. 
 

Решение на ИС: 
Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-Китай/8 от 2020 г. за 

включването на техник-химик Кристиян Веселинов в научния колектив по 

проекта. 

 

5.6.9. Доклад с вх. № ФНИ-1022 от 31.03.2021 г. от доц. д-р Соня Иванова, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/16 от 02.09.2019 г. на тема „Проучване 

възможностите за хуманно отглеждане, преодоляване на неприятната миризма в 
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месото от некастрирани мъжки прасета и на нагласите на потребителите относно 

неговата консумация“, Земеделски институт - Шумен. 

Относно:  
1. Удължаване срока на договора с 10 месеца, в допълнение с предвидените 2 

месеца удължаване за всички проекти, или общо 12 месеца – до 02.02.2022 г. 

2.  Промяна на финансовия план, като бъдат прехвърлени средства, както следва: 

 От перо „Материали и консумативи“ ще бъдат прехвърлени 1100 лв. към пера: 

- Заплащане за външни услуги за изпълнение на проект - 400 лв.; 

- Участие в конференции, извън организираните в рамките на Акцията (такси, 

такси 

публикации, командировки и др.) - 700 лв. (Приложение 4). 

Обосновка: Искат да изкажат тяхната благодарност за проявеното разбиране относно 

преразпределение на средства по договора, направено с Допълнително споразумение 

№ ФНИ-188/19.01.2021 г., при което бяха прехвърлени средства в рамките на 20,8% от 

преките допустими разходи по проекта, за закупуване на апаратура и специфично 

оборудване. Закупуването на компютърна техника е било осъществено. 

С настоящото писмо биха искали да заявят удължаване на проекта с още 10 месеца, 

освен предвидените 2 месеца удължаване за всички проекти от ФНИ, чийто срок за 

техния проект изтича до момента (2.04.2021 г.). Основание за исканото удължаване 

представляват няколко факта: 

- Усложнената епидемична обстановка в страната във връзка с разпространение 

на коронавирусната инфекция (от 13.03.2020 г. с особено усложнение през м. март 

2021 г.) и непредвидимото развитие на ситуацията; 

- Усложнена епидемиологична обстановка от началото на 2020 г. във връзка с 

разпространение на вируса на африканската чума по свинете, засегнала и 

свинекомплекси и ферми в Шуменски окръг; 

- Продължително заболяване и последващо лечение с рехабилитация на 

ръководителя на проекта доц. д-р Соня Иванова в продължение на няколко месеца 

(18.05.2020 г.-22.10.2020 г.).  

Поради описаните причини, както и поради налични и неизразходвани средства по 

проекта, биха искали да направят и ново преразпределение на средствата, като общата 

сума на прехвърлените от перо в перо в рамките на 4,1% (1100 лв.) заедно с 

направеното преди (20,8%) не надвишава 25% (24,9%). Прехвърлените средства ще 

бъдат използвани главно за популяризиране на получените резултати от проекта - за 

публикационна дейност (публикуване на статии, студии, монографии), участие в 

конференции, закупуване на литература. 

Приложено: 

 Коригиран втори финансов план (Приложение 4); 

 Финансов план с преходни промени; 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/16 от 02.09.2019 

г. за удължаване срока на договора с 10 месеца, в допълнение с предвидените 2 

месеца удължаване за всички проекти, или общо 12 месеца – до 02.02.2022 г. 

2. ПНЕК приема промяна на финансовия план, като бъдат прехвърлени средства, 

както следва: 

 От перо „Материали и консумативи“ ще бъдат прехвърлени 1100 лв. към пера: 

 - Заплащане за външни услуги за изпълнение на проект - 400 лв.; 

 - Участие в конференции, извън организираните в рамките на Акцията (такси, такси 

публикации, командировки и др.) - 700 лв., което заедно с предходно 

преразпределение не надвишава 25% (24,9%) от преките допустими разходи. 
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3. Приема да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ 

за удължаване на срока на договора и промяната на финансовия план. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/16 от 02.09.2019 г. за 

удължаване срока на договора с 10 месеца, в допълнение с предвидените 2 месеца 

удължаване за всички проекти, или общо 12 месеца – до 02.02.2022 г. 

2. Приема промяна на финансовия план, като бъдат прехвърлени средства в размер 

на 1100 лв. от перо „Материали и консумативи“ към пера: 

 - Заплащане за външни услуги за изпълнение на проект - 400 лв.; 

 - Участие в конференции, извън организираните в рамките на Акцията (такси, такси 

публикации, командировки и др.) - 700 лв., което заедно с предходно 

преразпределение не надвишава 25% (24,9%) от преките допустими разходи. 

3. Приема да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ 

за удължаване на срока на договора и промяната на финансовия план. 

 

 

5.6.10. Доклад с вх. № ФНИ-1188 от 13.04.2021 г. от проф. д-р Иво Вълчев, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/1 от 18.06.2019 г. на тема „Проучване на 

потенциала на лигнинови суровини в България и разработване на технологии за 

тяхното модифициране и ефективно прилагане в индустрията“, 

Химикотехнологичен и металургичен университет. 

Относно:  
1. Удължаване срока на договора с 6 месеца, в допълнение с предвидените 2 месеца 

удължаване за всички проекти, или общо 8 месеца – до 18.04.2022 г. 

2. Промяна на финансовия план, като бъдат прехвърлени 6000 лв. от перо „Участие в 

конференции, извън организираните в рамките на акцията“ в перо „Материали, 

химикали и консумативи”. 

Промяната на финансовия план е в размер на 15,9 %. 

Обосновка: Средствата ще бъдат използвани за улесняване на работата по проекта. 

Приложено: 

 Финансов план по договора; 

 Актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/1 от 18.06.2019 

г. за удължаване срока на договора с 6 месеца, в допълнение с предвидените 2 

месеца удължаване за всички проекти, или общо 8 месеца – до 18.04.2022 г. 

2. ПНЕК приема промяна на финансовия план, като бъдат прехвърлени 6000 лв. от 

перо „Участие в конференции, извън организираните в рамките на акцията“ в 

перо „Материали, химикали и консумативи”. 

3. Приема да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ 

за удължаване на срока на договора и промяната на финансовия план. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/1 от 18.06.2019 г. за 

удължаване срока на договора с 6 месеца, в допълнение с предвидените 2 месеца 

удължаване за всички проекти, или общо 8 месеца – до 18.04.2022 г. 

2. Приема промяна на финансовия план, като бъдат прехвърлени 6000 лв. от перо 

„Участие в конференции, извън организираните в рамките на акцията“ в перо 

„Материали, химикали и консумативи”. 
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3. Приема да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ за удължаване на срока на договора и промяната на финансовия план. 

 

5.6.11. Доклад с вх. № ФНИ-1261 от 19.04.2021 г. от проф. д-р Невена Илиева, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/9 от 2019 г. на тема „European Topology 

Interdisciplinary Action (EUTOPIA)“, Институт по информационни и 

комуникационни технологии – БАН. 

Относно: Включване в научния колектив по договора на доц. д-р Анастас Пашов 

(ИМикБ- БАН) и д-р Петър Петров (ИМИ-БАН). 

Обосновка:  
Със своите знания и експертиза те ще допринесат за успеха на изследванията по 

топологични аспекти в структурата и динамиката на биологични молекули. 

Приложено: 

 Молба от доц. Анастас Пашов за включване в научния колектив; 

 Молба от Петър Петров за включване в научния колектив; 

 Декларация — Съгласие на членовете на научния колектив за направените 

промени в състава; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема доклада на ръководителя на договор КП-06-

КОСТ/9 от 2019 г. за включване в научния колектив по договора на доц. д-р Анастас 

Пашов (ИМикБ- БАН) и д-р Петър Петров (ИМИ-БАН). 
 

Решение на ИС: 
Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/9 от 2019 г. за 

включване в научния колектив по договора на доц. д-р Анастас Пашов (ИМикБ- 

БАН) и д-р Петър Петров (ИМИ-БАН). 

 

5.6.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Русия 01/9 от 2017 г., на тема: 

„Взаимовръзка между Топологията и теорията на Банаховите пространства“, с 

ръководител акад. Юлиян Ревалски, Институт по математика и информатика – 

БАН. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 24 000 лв. 

 Преведени средства: 24 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 7 337,48 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 16 662,52 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 1 

 Брой млади учени в проекта: 2 

 Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 8 

 От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Русия 01/9 от 2017 г. 

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

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 16 662,52 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 
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3. Приема неизразходваните средства в размер на 7 337,48 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Русия 

01/9 от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0301) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 16 662,52 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 7 337,48 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Русия 01/9 от 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.6.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Русия 01/10 от 2017 г., на тема: „Описание 

чрез свързани канали на силно пертурбирани състояния на двуатомни молекули 

със спектроскопска точност“, с ръководител проф. дфзн Асен Пашов, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

 Преведени средства: 25 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 8 324,42 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 16 675,58 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 2 

 Брой млади учени в проекта: 0 

 Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 3  

 От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Русия 01/10 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0156) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 16 675,58 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 8 324,42 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Русия 

01/10 от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0156) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 16 675,58 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 8 324,42 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 
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4. Приема договор ДНТС/Русия 01/10 от 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.6.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/29 от 2017 г., на тема: „COST Акция 

16227 IMAAC Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease 

Control via MosquitoNano-Tech-Repellents“, с ръководител доц. д-р Петър 

Рашков, Институт по математика и информатика - БАН. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 24 000 лв. 

 Преведени средства: 24 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 0 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 24 000 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 0 

 Брой млади учени в проекта: 0 

 Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 0 

 Участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/29 от 2017 г. 

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

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 24 000 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/29 

от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0301) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 24 000 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема договор ДКОСТ 01/29 от 2017 г. да бъде приключен с подписване 

на протокол. 

 

 

5.6.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/6 от 2013 г., на тема: „Числено 

и символно апроксимиране с Радонови проекции“, с ръководител доц. д-р 

Ирина Георгиева, ИМИ-БАН. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 16 200 лв. 

 Преведени средства: 16 200 лв. 

 Неизразходвани средства: 0 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 46,99 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 16 153,01 лв. 
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 Брой докторанти в проекта: 2 

 Брой млади учени в проекта: 2 

 Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: 0 

 Участия в научни форуми: 10 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 01/6 от 2013 г. 

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

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 16 153,01 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 46,99 лв. 

3. Приема непризнатите средства в размер на 46,99 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 

01/6 от 2013 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0301) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 16 153,01 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 46,99 лв. 

3. Приема непризнатите средства в размер на 46,99 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Австрия 01/6 от 2013 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

5.6.16. Обсъждане и оценяване на научната част на трети окончателен етап от 

изпълнението на договор ДНТС/ Индия 01/4 от 2013 г., на тема: „Изследване 

на фотостимулирани ефекти в наноструктурирани течни кристали“, с 

ръководител доц. д-р Йордан Маринов, ИФТТ-БАН. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 60 000 лв. (20 000 лв. за трети етап) 

 Преведени средства: 60 000 лв., (20 000 лв. за трети етап) 

 Неизразходвани средства: 0 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: няма одит 

 Признати разходи от финансовия одитор: няма одит 

 Брой докторанти в проекта: 1 

 Брой млади учени в проекта: няма 

 Брой научни публикации (общо): 15 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: 7  

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/ Индия 01/4 от 2013 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/ Индия 

01/4 от 2013 г. 
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2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

 

5.6.17. Обсъждане и оценяване на научната част на втори етап и окончателния от 

изпълнението на договор ДРИЛА 01/5 от 2015 г., на тема: „Детайлен запис на 

палеоклимата през последните 100 хил. години, получен чрез магнитни 

изследвания на льосово-почвени седименти от Северна България“, с 

ръководител проф. д-р Диана Йорданова, НИГГГ - БАН. 

 Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 70 % 

 Първоначална обща сума на договора: 8 400 лв. 

 Преведени средства: 4 474,04 лв. (за втори етап) 

 Неизразходвани средства: 375,26 лв. (за втори етап)  

 Непризнати разходи от финансовия одитор: няма одит 

 Признати разходи от финансовия одитор: няма одит 

 Брой докторанти в проекта: 0 

 Брой млади учени в проекта: 0 

 Брой научни публикации (общо): 0 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема 

оценка „Задоволителен“ на научната част по договор ДРИЛА 01/5 от 2015 г. 

поради това, че резултатите от изследванията, проведени през втория етап на 

проекта не са отразени в научни публикации. В отчета не са формулирани ясно 

приносите от изследователската работа по проекта и не представен план за 

развитие на двустранното сътрудничество. Има представено едно резюме от 

представен доклад на научна конференция, но не са изказани благодарност за 

финансовата подкрепа от проекта от ФНИ.  

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор ДРИЛА 01/5 

от 2015 г., тъй като резултатите от изследванията не са отразени в научни 

публикации и не е представен план за развитие на двустранното 

сътрудничество. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

 

5.6.18. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Франция 01/2 от 2017 г., на тема: 

“Полицвитерйонни комплекси: от разтвор към интелигентни материали“, с 

ръководител доц. д-р Елена Василева, СУ „Св. Климент Охридски“. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

 Преведени средства: 16 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 10 633,56 лв. 

 Непризнати разходи: 0 лв. 

 Признати разходи: 5366,44 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 2 

 Брой млади учени в проекта: 1 
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 Брой научни публикации (общо): 0 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор ДНТС/Франция 01/2 от 2017 г. 

поради това, че получените резултати не са публикувани в научни списания. 

Работната програма на проекта е изпълнена частично, тъй като не са проведени 

предвидените експерименти за охарактеризиране на полицвитерйонни комплекси чрез 

ядрено-магнитен резонанс и гел-проникваща хроматография. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 5530) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 5366,44 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 10 633,56 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор 

ДНТС/Франция 01/2 от 2017 г., тъй като получените резултати не са 

публикувани в научни списания. 

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

5530) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 5366,44 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 10 633,56 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Франция 01/2 от 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.6.19. Обсъждане на техническия отчет по договор ДПМНФ 01/30 от 2018 г., на тема: 

„Международна научна конференция Климентови дни - 2018 г.“, с ръководител 

доц. д-р Стоян Шишков, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

 Преведени средства: 5 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 0 лв. 

Място на провеждане: гр. София, Биологически факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

 Период на провеждане: 08 -09 юни 2018 г. 

 Продължителност на научната програма: два дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Общо участници 155  

От чужбина 51 36,54 

Млади учени, докторанти 

и постдокторанти 

70  45,16 

Изнесени доклади 155  

 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 
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Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/30 от 2018 г.  

- Насочва финансовия отчет за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/30 от 2018 г.  

2. Насочва финансовия отчет по договора за финансов одит. 

 

 

5.6.20. Обсъждане на техническия отчет по договор ДПМНФ 01/12 от 2016 г., 

международен научен форум на тема: „Природните био-оксиданти – като 

основа за получаване на нови синтетични лекарства и хранителни добавки“, с 

ръководител проф. д-р Весела Кънчева, Институт по органична химия с център 

по фитохимия – БАН. 

 Преведени средства: 7 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 0 лв. 

 Място на провеждане: гр. София 

 Период на провеждане: от 25 до 29 юни 2017 г. 

 Продължителност на научната програма: три или повече дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Общо участници 104  

От чужбина 31 29,80 

Млади учени, докторанти 

и постдокторанти 

36  36,54 

Изнесени доклади 52 устни +23 

постерни 

 

 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/12 от 2016 г.  

- Насочва финансовия отчет за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/12 от 2016 г.  

2. Насочва финансовия отчет по договора за финансов одит. 

 

 

5.6.21. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/7 от 2016 г., на тема: 

„Сравнително изследване на екологичните условия, съхранението на 

културните ресурси и устойчивото развитие на туризма в селските райони на 

Китай и България“, с ръководител доц. д-р Божидар Иванов, Институт по 

аграрна икономика, ССА. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 24 800 лв. 

 Преведени средства: 24 800 лв. 

 Неизразходвани средства: 0 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 6,40 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 20 793,60 лв. 
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 Брой докторанти в проекта: 1 

 Брой млади учени в проекта: 1 

 Брой научни публикации (общо): 8  

 От тях с импакт фактор: 1  

 От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/7 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0156) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 20 793,60 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 6,40 лв. 

3. Приема непризнатите средства в размер на 6,40 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 

01/7 от 2016 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0156) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 20 793,60 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 6,40 лв. 

3. Приема непризнатите средства в размер на 6,40 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Китай 01/7 от 2016 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДНТС/Словакия 01/2 от 2016 г., 

на тема: „Влияние на азотния излишък и замърсяването с метали върху 

защитните механизми на растенията“, с ръководител проф. Емилия Апостолова, 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 10 170 лв. 

 Преведени средва: 10 170 лв. 

 Преведени средства за 2 етап: 5085 лв. 

 Неизразходвани средства: 1072,70 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: няма одит 

 Признати разходи от финансовия одитор: няма одит 

 Брой докторанти в проекта: 3 след първата година и 1 брой след втората 

година 

 Брой млади учени в проекта: 2 броя след 2 година 

 Брой научни публикации (общо): 2 за втория етап, 8 за целия проект  

 От тях с импакт фактор: 1 за втория етап, 3 за първи етап 

 От тях с импакт ранг: 1 за втория етап, 3 за първи етап 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Словакия 01/2 от 2016 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
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Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Словакия 

01/2 от 2016 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

 

5.6.23. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС Франция 01/3 от 2017 г., на тема: 

„Структурно-функционално охарактеризиране на лектин-въглехидратни и 

лектин-цитотоксични комплекси – нови перспективи в терапията на рака “, с 

ръководител доц. Ваня Богоева, Институт по молекулярна биология – БАН. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

 Преведени средства: 16 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 6,95 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 15 993,05 лв.  

 Брой докторанти в проекта: 0 

 Брой млади учени в проекта: 3 

 Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС Франция 01/3 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0373) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 15 993,05 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 6,95 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС Франция 

01/3 от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0373) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 15 993,05 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 6,95 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС Франция 01/3 от 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

5.6.24. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС Франция 01/11 от 2017 г., на тема: 

„Автоимунен отговор срещу плазмени протеини на вродената имунна 

система“, с ръководител доц. дб Мария Раданова, Медицински университет – 

Варна. 

 Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % 
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 Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

 Преведени средства: 16 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 224,34 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 15 775,66 лв.  

 Брой докторанти в проекта: 1 

 Брой млади учени в проекта: 3  

 Брой научни публикации (общо): 2  

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС Франция 01/11 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0143) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 15 775,66 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 224,34 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС Франция 

01/11 от 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0143) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 15 775,66 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 224,34 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС Франция 01/11 от 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.6.25. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/10 от 2016 г., на тема: 

„Микромеханични и структурни изследвания на производни на целулозата 

с нови молекулярни топологични структури“, с ръководител проф. дн 

Галина Замфирова, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 20 050 лв. 

 Преведени средства: 20 050 лв. 

 Неизразходвани средства: 6 020,03 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 14 479,97 лв.  

 Брой докторанти в проекта: няма 

 Брой млади учени в проекта: 3 

 Брой научни публикации (общо): 2  

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 
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1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 01/10 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 051) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 14 479,97 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 6020,03 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Китай 

01/10 от 2016 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

051) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 14 479,97 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 6020,03 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Китай 01/10 от 2016 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.6.26. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/5 от 2017 г., на тема: 

„Изследване на фототрансформации в 6-азаурацила“, с ръководител проф. дхн 

Васил Делчев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. 

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

Първоначална обща сума на договора: 18 000 лв. 

Преведени средства: 18 000 лв. 

Неизразходвани средства: 4509,45 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 13 490,55 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 01/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0260) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 13 490,55 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 4509,45 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 

01/5 от 2017 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0260) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 13 490,55 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 4 509,45 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Австрия 01/5 от 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.6.27. Обсъждане и оценяване на научната част на втори окончателен етап от 

изпълнението на договор ДНТС/Словакия 01/10 от 2016 г., на тема: 

Влияние на азотния излишък и замърсяването с метали върху защитните 

механизми на растенията“, с ръководител проф. Емилия Апостолова, 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 10 170 лв. 

 Преведени средва: 10 170 лв. 

 Преведени средства за 2 етап – 5085 лв. 

 Неизразходвани средства: 1678,23 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: няма одит 

 Признати разходи от финансовия одитор: няма одит 

 Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

 Брой докторанти в проекта: 3 след първата година и 1 брой след втората година 

 Брой млади учени в проекта: 2 броя след 2 година  

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Словакия 01/10 от 2016 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Словакия 

01/10 от 2016 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

 

5.6.28. Обсъждане на научната част на отчета за втори окончателен етап от 

изпълнението на договор ДНТС/Словакия 01/9 от 2016 г., на тема: „Горна 

юра – долна креда в Алпо-Балканско-Карпатския регион: микрофосилно 

зониране, микрофациеси и палеобасейнова реконструкция“, с ръководител 

проф. Искра Лакова, Геологически институт - БАН. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 10 170 лв. 

 Преведени средва: 10 170 лв. 

 Преведени средства за 2 етап – 5085 лв. 

 Неизразходвани средства: 243,45 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: няма одит 

 Признати разходи от финансовия одитор: няма одит 
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 Брой докторанти в проекта: 0 

 Брой млади учени в проекта: 0 

 Брой научни публикации (общо): 7 - Забелязани са 18 цитата по публикуваните 

резултати на колектива 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 2 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/ Словакия 01/9 от 2016 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/ 

Словакия 01/9 от 2016 г. 
2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

 

5.6.29. Обсъждане на техническия отчет по договор ДПМНФ 01/40 oт 2017 г., 

международен научен форум на тема: „Остаряване, болест на Алцхаймер 

и епигенетика: възможности за теравпетични интервенции“, с ръководител 

проф. д-р Антон Тончев, Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна. 

 Преведени средства: 7000 лв. 

 Неизразходвани средства: 0,16 лв. 

 Място на провеждане: The International Hotel, Варна 

 Период на провеждане: 19-20 октомври, 2017 г. 

 Продължителност на научната програма: два дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Общо участници 90  

От чужбина 26 29% 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

18 13% 

Изнесени доклади  84 - 

 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0,16 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/40 от 2017 г.  

- Насочва финансовия отчет за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/40 от 2017 г.  

2. Насочва финансовия отчет за финансов одит. 

 

 

5.6.30. Обсъждане на техническия отчет по договор ДПМНФ 01/48 oт 2017 г., 

международен научен форум на тема: „Организиране и провеждане на 

балкански конгрес по микробиология - 10th Balkan Congress of 

Microbiology“, с ръководител акад. д-р Ангел Гълъбов, дмн, Институт по 

микробиология „Стефан Ангелов” – БАН. 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 51/23.04.2021г. 

70 

 Преведени средства: 7000 лв. 

 Неизразходвани средства: 0 лв. 

 Място на провеждане: Парк Хотел Москва, гр. София  

 Период на провеждане: 16-18 ноември, 2017 г. 

 Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Общо участници 377  

От чужбина 277 73 % 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

68  18% 

Изнесени доклади и представени постери  409 - 

 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/48 от 2017 г.  

- Насочва финансовия отчет за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/48 от 2017 г.  

2. Насочва финансовия отчет за финансов одит. 

 

 

5.6.31. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДКОСТ 01/24 oт 2017 г., на тема: 

„Иновативни антибактериални покрития за предотвратяване на 

инфекциозни заболявания“, с ръководител проф. дхн Иво Грабчев, 

Софийски университет “Св. Климент Охридски“. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

 Преведени средства: 40 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 61,94 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 39 938,06 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 0 

 Брой млади учени в проекта: 2 

 Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/24 oт 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 5530) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 938,06 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 61,94 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
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1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/24 

oт 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

5530) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 39 938,06 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 61,94 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/24 oт 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.6.32. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДКОСТ 01/21 oт 2017 г., на тема: „COST 

Акция - Европейска мрежа по биоадхезия“, с ръководител проф. Тодорка 

Владкова, Химикотехнологичен и металургичен университет. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

 Преведени средства: 40 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 71,28 лв.  

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 39 928,72 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 2 

 Брой млади учени в проекта: 2 

 Брой научни публикации (общо): 9 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: 2  

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/21 oт 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 588) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 928,72 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 71,28 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/21 

oт 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

588) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 39 928,72 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 71,28 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/21 oт 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 
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5.6.33. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДНТС/Франция 01/14 oт 2017 г., на тема: 

“Съвременни ЯМР методи за охарактеризиране на нови лекарство-доставящи 

системи на базата на мезопорести силикати и полимерни хидрогелове“, с 

ръководител проф. Павлета Шестакова, Институт по органична химия с център 

по фитохимия - БАН. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

 Преведени средства: 16 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 10 334,62 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 5 665,38 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 2 

 Брой млади учени в проекта: 3 

 Брой научни публикации (общо): 0 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор ДНТС/Франция 01/14 oт 2017 г. поради 

това, че няма публикации върху получените резултати. Двете планирани 

посещения от френска страна не са реализирани. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 051) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 5 665,38 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 10 334,62 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор 

ДНТС/Франция 01/14 oт 2017 г., тъй като няма публикации върху 

получените резултати.  

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

051) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 5 665,38 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 10 334,62 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Франция 01/14 oт 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.6.34. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДНТС/Франция 01/12 oт 2017 г., на 

тема: „Клъстерен анализ на апериодични времеви сигнали“, с ръководител 

доц. д-р инж. Симона Филипова, ТУ - София. 

 Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 60 % 

 Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

 Преведени средства: 16 000 лв. 
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 Неизразходвани средства: 273,37 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 15 726,63 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 1 задочен докторант 

 Брой млади учени в проекта: 0 

 Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор ДНТС/Франция 01/12 oт 2017 г. 

Представяният отчет включва копие от някои части на проектното 

предложение. В отчета в раздел „Резултати от проекта“ са представени 

преразкази на български език на двете публикации (в оригинал са на английски 

език), които са представени към отчета. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0506) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 15 726,63 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 273,37 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. На основание на доклада на ПНЕК приема оценка „Задоволителен“ на 

научната част по договор ДНТС/Франция 01/12 oт 2017 г., тъй като не е 

изготвен съгласно изискванията на ФНИ. 

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

0506) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 15 726,63 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 273,37 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Франция 01/12 oт 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.6.35. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/10 oт 2017 г., на 

тема: „Сравнително изследване на кинетика на тромбообразуването“, с 

ръководител проф. Надя Антонова, Институт по механика – БАН. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 28 000 лв.  

 Преведени средства: 28 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 238 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 27 762 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 1 

 Брой млади учени в проекта: 1  

 Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 1  
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 От тях с импакт ранг: 3  

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 01/10 oт 2017 г. 

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

5530) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати 

и законосъобразни в размер на 27 762 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 238 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/Австрия 

01/10 oт 2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

5530) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 27 762 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 238 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Австрия 01/10 oт 2017 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.6.36. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДКОСТ 01/13 oт 2016 г., на тема: „COST 

Акция CM 1404, с тема „Chemistry of Smart Energy Carriers and Technologies 

-SMARTCATS (Химия на интелигентни енергоносители и технологии)“, с 

ръководител доц. д-р Илияна Найденова, ТУ – София. 

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

 Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

 Преведени средства: 40 000 лв.  

 Неизразходвани средства: 2 336,79 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,01 лв. (съгласно доклада на 

одитора) 

 Признати разходи от финансовия одитор: 37 663,20 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 1  

 Брой млади учени в проекта: 1  

 Брой научни публикации (общо): 0 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

 Участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/13 oт 2016 г. В рамките на cost 

акция cm 1404 по проекта има 6 публикации на научни конференции (от тях 1 е 

постер). в научния отчет се твърди, че има подготвени още 2 други статии - една на 

международна научна конференция и една в списание с импакт фактор, но не са 

представени доказателства, че тези статии са публикувани. Не е представен списък 

на публикациите по проекта, имащи импакт фактор или импакт ранг. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0506) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 37 663,20 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,01 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 2 336,79 лв. и непризнатите средства 

в размер на 0,01 лв. да бъдат възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 
1. Приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор ДКОСТ 01/13 

oт 2016 г., тъй като не е представен списък на публикациите по проекта, 

имащи импакт фактор или импакт ранг. 

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

0506) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 37 663,20 лв. и че сумата на 

непризнатите разходи е в размер на 0,01 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 2 336,79 лв. и непризнатите 

средства в размер на 0,01 лв., общо 2 336,80 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДКОСТ 01/13 oт 2016 г. да бъде приключен след 

възстановяване на средствата, с подписване на протокол. 

 

 

5.7. Доклад с вх. № ФНИ-1307/22.04.2021 г. от доц. д-р Александър Здравков 

Председател на Временната научно-експертна комисия по Двустранно 

сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“ относно Разгледани 

проектни предложения по програми ERA-NET-Core Organic и ERA-NET-

Мin 3. 

 

I. Членовете на Комисията разгледаха списъка с проектни предложения по 

програма ERA-NET-Core Organic, постъпили до 08.03.2021 г. – общо 5 проекта.  

 

 Решение на ВНЕК: 

Въз основа на извършената проверка, Комисията предлага на 

Изпълнителния съвет при ФНИ да бъдат допуснати за участие в 

конкурсната процедура по програма Core Organic следните проектни 

предложения: 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-680 от 09.03.2021 г.    

  

Акроним на проекта: RoBioBerry 

Тема на проекта:Дигитализация и роботизация за повишаване на 

биологичното разнообразие и устойчивост на смесеното биологично 

производсво на ягодоплодни култури  

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Румен Томов 

Кандидатстваща организация от България: Лесотехнически 

университет 

Заявен бюджет за българския колектив: 191671 лева 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-673 от 08.03.2021 г.    
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Акроним на проекта: PROGREEN 

Тема на проекта: Иновативни стратегии за хранене за получаване на 

биологични животински продукти в системи за биологично земеделие  

Ръководител на българския колектив: проф. д-р инж. Теодора Попова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по животновъдни 

науки-Костинброд 

Заявен бюджет за българския колектив: 199 623.1 лева 

 

3.  Проектно предложение: ФНИ-676 от 08.03.2021 г.    

  

Акроним на проекта: CORE Organic Cofund Third Call 

Тема на проекта: Разнообразяване на културите за устойчиво органично 

земеделие 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Нася Томлекова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по зеленчукови 

култури „Марица“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 97791,50 лева 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-674 от 08.03.2021 г.    

  

Акроним на проекта: SCOOP 

Тема на проекта: Developing intercropping systems with camelina to increase 

the yield and quality parameters of local underutilized crops 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Владислав Попов 

Кандидатстваща организация от България: Аграрен университет-

Пловдив 

Заявен бюджет за българския колектив: 200000 лева. 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-675 от 08.03.2021 г.    

  

Акроним на проекта: FIERCE 

Тема на проекта: FIERCE- Fruit ideotypes for prospective in Mediterranean 

basin (Овощни идиотипи с преспектива устойчивост за Средиземноморския 

регион) 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Валентина Божкова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по овощарство-

Пловдив 

Заявен бюджет за българския колектив: 195500 лева. 

 

Решение на ИС:  

Приема да бъдат допуснати за участие в конкурсната процедура по 

програма Core Organic горепосочените проектни предложения. 

 

II. Членовете на Комисията разгледаха списъка с проектни предложения по 

международна програма ERA-NET-Мin 3, постъпили до 01.04.2021 г. – общо 6 

проекта.  

  

 Решение на ВНЕК: 

Въз основа на извършената проверка, Комисията предлага на 

Изпълнителния съвет при ФНИ да бъдат допуснати за участие в 
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конкурсната процедура по програма ERA-NET-Мin 3, следните проектни 

предложения: 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-976 от 29.03.2021 г.    

  

Акроним на проекта: CDWorth 

Тема на проекта:Интелигентни стратегии за транформиране на 

стоителните отпадъци от разрушаване в материали с добавена стойност  

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Александър Караманов 

Кандидатстваща организация от България: Институт по физикохимия 

„Академик Ростислав Каишев“-БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 146687.25 лева 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-977 от 29.03.2021 г.    

  

Акроним на проекта: RecMine 

Тема на проекта: Намаляване на вредните емисии в околната среда чрез 

екологосъобразни технологии за рециклиране на хвост  

Ръководител на българския колектив: доц. д-р инж. Адрияна Сурлева 

Кандидатстваща организация от България: Химикотехнологичен и 

металургичен университет 

Заявен бюджет за българския колектив: 146734 лева 

 

3.  Проектно предложение: ФНИ-1030 от 31.03.2021 г.   

   

Акроним на проекта: PEGMAT 

Тема на проекта: Мегматични и пегматитови системи като източник на 

критични суровини и индустриални минерали 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Росица Василева 

Кандидатстваща организация от България: Геологически институт-БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150000 лева 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-996 от 30.03.2021 г.    

  

Акроним на проекта: Bio4Rec 

Тема на проекта: Възстановяване на метали от вода при рециклиране на 

литиево-йонни батерии, чрез иновативен и екологично въстановяване и 

разделяне 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Стоян Каракашев 

Кандидатстваща организация от България: Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 150000 лева. 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-1037 от 31.03.2021 г.    

  

Акроним на проекта: SCREEN 

Тема на проекта: InreaSing the efficiency of critical elements extraction from 

activ mines to minig waste 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Томас Керестеджиян 

Кандидатстваща организация от България: Геологически институт-БАН 
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Заявен бюджет за българския колектив: 150000 лева. 

 

 

6. Проектно предложение: ФНИ-1040 от 01.04.2021 г.    

  

Акроним на проекта: MW4REMAM 

Тема на проекта: Подобрено микровълново рециклиране на РЗЕ и 

пластмаса от отпадъци от електрическо и електронно оборудване и 

повторната им употреба в производството на нови магнитни компоненти  

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Зара Черкезова-Желева 

Кандидатстваща организация от България: Институт по катализ-БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 149816.58 лева. 

 

Решение на ИС:  

Приема да бъдат допуснати за участие в конкурсната процедура по 

програма ERA-NET-Мin 3 горепосочените проектни предложения. 

 

 

По т. 6 от дневния ред – Доклади на управителя. 

6.1. Доклад с вх. № 1123/08.04.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ относно участие на ФНИ през 2021 г. в конкурс в областта на 

биоразнообразието по Рамкова програма „Хоризонт Европа“. Във връзка с 

решение на ИС (Протокол № 22 от 29.05.2020 год.), с което приема Фонд „Научни 

изследвания“ да участва в партньорство в областта на биоразнообразието по 

Рамкова програма „Хоризонт Европа“, е необходимо да се потвърди участието на 

Фонда в предстоящия през 2021 год. конкурс, който се организира съвместно от 

финансиращите организации, които са включени като партньори в консорциума. 

Темата на конкурса предстои да бъде определена. 

Въз основа на изложеното, моля ИС да вземе решение за участие на ФНИ в 

конкурса през 2021 г., като за момента е необходимо да се определи общ индикативен 

бюджет, както и брой проектни предложения, които могат да бъдат финансирани. 
 

Решение на ИС:  

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в конкурс в областта на 

биоразнообразието по Рамкова програма „Хоризонт Европа“ през 2021 г. 

Определя общ индикативен бюджет от страна на ФНИ в размер на 600 000 лева 

за целия конкурс, като ще се финансират до 3 проекта с максимална сума за 

един проект до 200 000. лева и срок за изпълнение до 3 години. 

 

6.2. Доклад с вх. № 1225/15.04.2021 г. от г-жа Виолета Толева, главен счетоводител на 

ФНИ относно извършени разходи за първо тримесечие на 2021 г. 
 

Решение на ИС:  

Приема за сведение. 

 

6.3. Доклад с вх. № 1306/22.04.2021 г. от г-жа Виолета Толева, главен счетоводител на 

ФНИ относно справка за възстановените суми по Договори от 2014 г. към 

22.04.2021 г. 
 

Решение на ИС:  

Приема за сведение. 
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6.4. Доклад с вх. № 1300/22.04.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ относно представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2020 г. и ГОП за 2021 г. 

В съответствие с Правилника на ФНИ, трябва да се представи Годишния отчет на ФНИ 

за 2020 г. и ГОП за 2021 г. пред научната общност. Предлагам ИС да обсъди начина на 

представяне - на живо, онлайн, или със запис, и да определи дата за представянето. 
 

Решение на ИС:  

1. Приема да бъде представен онлайн Годишния отчет на ФНИ за 2020 г. и 

Годишната оперативна програма за 2021 г. пред научната общност на 20 май 

2021 г. от 16 ч.  

2. Приема да бъдат представени онлайн Правилата за финансово отчитане пред 

ръководители на текущи договори в периода 26-28 май 2021 г. 

3. Определя работна група, която да стартира на 12.05.2021 г. и изготви 

указания за ръководителите на текущи договори във връзка с подготовката 

на окончателни отчети, в следния състав:  

- проф. дтн Светослав Николов 

- проф. д-р Вилма Стоянова 

 - чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева 

- проф. дхн Георги Вайсилов 

- проф. д-р Пламен Петков 

 - доц. д-р Божин Божинов 

 - адв. Иванка Андреева 

 

6.5. Доклад с вх. № 1321/22.04.2021 г. от Нечо Клисуров, секретар на НЕК относно 

корекция на техническата грешка, която е допусната в обявената сума в точка 

1.10.2 от дневния ред в Протокол № 45 от 29.1.2021 год. В точка 3 от решението 

на ИС сумата за неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

да се счита 3831,71 лв., а не 3837,71 лв. 
 

Решение на ИС:  

Приема да се счита следното решение по точка 1.10.2. от дневния ред прието 

в Протокол № 45 от 29.1.2021 год.: 

 

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

определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13. 11. 2020 год. и допълнение към 

него в размер общо на 3831,71 лв. да бъде възстановена на ФНИ, заедно със 

законната лихва до окончателно изплащане на сумата.“ 

 

 

6.6. Доклад с вх. № 1324/22.04.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ.  

Относно: Потвърждаване на възможност от страна на ФНИ за финансиране на 

проектно предложение, подадено за участие в 5-тия конкурс по програма Southeast 

Asia-Europe JFS, в тематично направление Нанотехнологии. 

Обосновка: Във връзка с приключване на класирането на проектните предложения 

подадени за участие в 5-тия конкурс по програма Southeast Asia-Europe JFS беше 

получено писмо от координатора по програмата, с което моли ФНИ да потвърди 

възможността си за финансиране на проектно предложение с българско участие, което 
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е останало като резервно в крайното класиране с оценка от международното оценяване 

В Проекта е подаден във ФНИ, както следва: 

Проектно предложение: ФНИ-2834 от 10.12.2020 г. 

/JFS20ST-026/ 

Акроним на проекта: PEP-NANO-DRUG 

Тема на проекта: Нови опиоид пептидни-наносистеми: синтез, охарактеризиране и 

неврофармакологични приложения/ New opioid peptides-nanoparticle 

conjugates:synthesis, characterization and neuropharmacological applications 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Стела Георгиева-Кискинова 

Кандидатстваща организации от България: ХТМУ-София Заявен бюджет за 

българския колектив: 200 000 лв. 

Другите две финансиращи организации по проекта от Виетнам и Индонезия вече са 

потвърдили желанието си да финансират съответните екипи. 

Общият индикативен бюджет от страна на ФНИ за този конкурс беше определен в 

размер на 600 000 лв., с максимална сума за финансиране на един проект до 200 000 

лв. Във връзка с изложеното предлагам Изпълнителният съвет да обсъди дали да 

приеме да бъде финансиран предложения допълнителен проект с участие на български 

научен колектив в направление Нанотехнологии. 

Приложение: Административно описание на проектно предложение с акроним PEP-

NANO-DRUG подадено във ФНИ. 
 

Решение на ИС:  

Приема да бъде финасирано със сума в размер на 200 000 лв.   

Проектно предложение ФНИ-2834 от 10.12.2020 г. /JFS20ST-026/ с Акроним 

на проекта: PEP-NANO-DRUG и ръководител на българския колектив: доц. д-

р Стела Георгиева-Кискинова. 

 

 

6.7. На основание решение на ИС, прието с Протокол № 49 от 26.03.2021 г. проф. дхн 

Георги Вайсилов представи на членовете на ИС, модел на писмо за възстановяване 

на суми и протокол за приключване на окончателни отчети по договори към ФНИ. 
 

Решение на ИС:  

Приема представения образец на писмо за възстановяване на суми и протокол 

за приключване на окончателни отчети по договори към ФНИ. (приложение 

към протокола) 

 

 

По т. 7 от дневния ред – Разни. 

7.1. Доклад с вх. № ФНИ-1226/14.04.2021 г. от г-жа Ивета Цонева, технически 

сътрудник към ФНИ. 

Относно: Информация за договор КП-06-ДБ/4 по ННП „Петър Берон и НИЕ“ 

Обосновка: Във връзка е писмо с вх. № ФНИ-213 от 21.01.2021 г. от доц. д-р 

Катерина Стамболиева. директор на Институт по невробиология. БАН относно 

подписан договор с № КП-06-ДБ/4 ог 01.12.2020 г. и назначаването на 

изследовател Полина Петкова-Кирова в съответствие с горепосочения 

административен договор Ви представям допълнителна информация за периодите 

на пребиваване в страната и чужбина на изследовател Полина Петкова - Кирова 

според представените от нея документи: 

Дата: Дейност: 
Престой за периода 05.10.2017 

до 05.10.2020: 



 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 51/23.04.2021г. 

81 

01.01.2017 - 30.09.2018 

Трудов договор с 

Университет на Саарланд, 

Германия 
11 мес. и 25 дни - Германия 

01.11.2017-01.09.2018 

Трудов договор с Институт 

по Невробиология, БАН 

За този период е в неплатен 

отпуск 

01.10.2018-30.09.2019 

Престой и помощ за 

безработни в Германия 12 мес. - Германия 

01.02.2019-31.03.2019 

Трудов договор с 

Университет на Саарланд, 

Германия 

 

01.10.2019 до днешна 

дата 

Трудов договор с Институт 

по Невробиология, БАН 12 мес. и 5 дни - България 

 

Според насоките на ННП ,,П. Берон и НИЕ" изследователят не може да е 

пребивавал или да е осъществявал основната си дейност (работа, проучвания  и 

т.н.) в България повече от 12 месеца в рамките на трите години непосредствено 

преди крайния срок на кандидатстване. Допълнително е приложено писмо от 

хазяин, че първата седмица на м. октомври 2019 г. е бил нает от Полина Петкова 

- Кирова апартамент в Германия. Прилагам и формулярите с които е 

кандидатствала в конкурса по ННП „Петър Берон и НИЕ".  
 

Решение на ИС:  

Приема да бъде прекратен договор КП-06-ДБ/4 по ННП „Петър Берон и 

НИЕ“ от 2020 г. и бъдат възстановени получените средства на Фонд 

„Научни изследвания“, тъй като проектното предложение не отговаря на 

текста на ННП „Петър Берон и НИЕ“ и Насоките за конкурса.  

 

 

7.2. Писмо с вх. №ФНИ - 1063/05.04.2021 г. от Национална следствена служба 

относно възложено разследване по досъдебно производство №164/2016г. по 

описа на Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, 

пр.пр.№344/2015г. по описа на Софийска градска прокуратура и предоставяне 

на документи от ФНИ. 
 

Решение на ИС:  

 Приема за сведение. 

 

7.3. Доклад с вх. № ФНИ-1234/15.04.2021 г. от доц. д-р Аделина Миланова 

председател на комисията по възражения към Фонд „Научни изследвания“  

относно информация за постъпили неоснователни възражения и допуснати за 

разглеждане по определените критерии на ФНИ. 
 

Решение на ИС:  

 Приема за сведение. 

 

 

7.4. Писмо с вх. № 100113/20 от 12.04.2021 г. от доц. д-р Лидия Гъръбова, зам. 

ректор на Технически университет – София относно дължими присъдени 

съдебни разноски и лихви за периода 09.02.2018 г. до 02.03.2021 г. в размер 

на 30654,29 лв. като информира, че НИС при ТУ-София работи основно със 

субсидии от Министерство на образованието и науката, предвидени за наука. 
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Бюджетът за 2021 год. е приет от Академичния съвет и е разпределен по пера. 

В него не са предвидени средства за изплащане на законна лихва към ФНИ и 

изплащането на подобна сума ще наруши бюджетната дисциплина на ТУ-

София. 
 

Решение на ИС:  

Възлага да се проведе среща разговор между управителя, адвоката и 

финансовия експерт на ФНИ с представители на Технически университет – 

София. 

 

 

7.5. Доклад с вх. № ФНИ-1266/19.04.2021 г. от проф. д-р инж. Весела Кънчева - 

председател на Постоянната научно експертна комисия по двустранно 

сътрудничество към Фонд “Научни изследвания” относно освобождаване от 

длъжността председател на ПНЕК поради влошено здравословно състояние. 
 

Решение на ИС:  

Приема да бъде освободена проф. д-р инж. Весела Кънчева от председател 

на Постоянната научно-експертна комисия по двустранно сътрудничество. 

 

 

7.6. Писмо с вх. №ФНИ - 1250/16.04.2021 г. от д-р Милена Дамянова, директора 

на Дирекция „Наука“ към МОН във връзка с приетия Годишен отчет на Фонд 

„Научни изследвания“ за 2020 г. от Министъра на образованието и науката.  
 

Решение на ИС:  

Приема за сведение и възлага Годишния отчет на Фонд „Научни 

изследвания“ за 2020 г. да бъде публикуван на официалната интернет 

страница на ФНИ. 

 

 

7.7. Писмо с вх. №ФНИ - 1246/16.04.2021 г. чрез МОН от Посланика на 

Посолството на България в Киев, Украйна относно предложение за 

сътрудничество в областта на науката между България и Украйна.  
 

Решение на ИС:  

Възлага на управителя да изпрати писмо, в което да посочи, че поради 

извънредната обстановка свързана с пандемията от Ковид 19 е желателно 

сътрудничеството да се отложи за бъдещ период и да се поиска информация 

от украинската стена за състоянието на проектите от предишен двустранен 

конкурс. 

 

 

 

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:………………………………………………. 

 


