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П Р О Т О К О Л 

№ 45/29.01.2021 

 

от  присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

 Днес, 29.01.2021 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. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева  

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

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

8. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

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

10. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова  

11. Д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ  

 

секретари:  

Роза Кондова 

Ивета Цонева 

 

Отсъстващи:    

адв. Иванка Андреева  

 

 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на Изпълнителния съвет, 

e 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: 
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1. Доклади на ПНЕК във връзка с доклада на АДФИ и текущи въпроси. Доклад на ВНЕК 

по двустранно сътрудничество 

2. Приемане на проект за бюджет на ФНИ за 2021 година 

3. Доклади на Управителя 

4. Разни 

 

 

По т. 1 от дневния ред – Доклади на ПНЕК във връзка с доклада на АДФИ и текущи въпроси 

 

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-167 от 18.01.2021 г. от проф. Огнян Бумбаров – председател на 

ПНЕК по Технически науки относно разглеждане на констатации на АДФИ в Доклад 

№ ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него от научната област на ПНЕК 

по Технически науки и приемане на решение за окончателно приключване на договори 

от конкурс 2014 год. и решения по доклади от ръководители на договори. 

 

1.1.1. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор № ДФНИ Е02/16 от 2014 год. на 

тема: „Ефективно използване на отпадъчна биомаса за енергийни и екологични цели: 

потенциал на биоетанола като гориво и суровина“, с ръководител: проф. дн Соня 

Дамянова Иванова, базова организация Институт по катализ, БАН, партньорска 

организация Институт по инженерна химия, БАН. 

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

на ПНЕК № 16 от 20.03.2019 год. и Протокол № 5 от 22.03.2019 год. на ИС с оценка 

„отличен“. 

Постъпило е одитно становище с вх. № 94ФФ/22 от 12.04.2018 год., което се разгледа 

от ПНЕК. 

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

област на ПНЕК по Технически науки и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори от 2014 год. е извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от 

конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 год. на 

извадков принцип и са направени следните констатации по договор № ДФНИ Е02/16 от 2014 

год. 

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

 

1. Първоначална сума на договора: 240 000 лв. 

2. Получена сума за първи етап: 132 000 лв. 

3. Дата за плащане на средствата за първи етап: 18/12/2014 

4. Получена сума за втори етап: 97 200 лв. 

5. Дата на плащане на средствата за втори етап: 12/12/2016 

6. Общо получена сума: 229 200 лв. 

7. Неизразходвани средства при приключването на договора: 2 484,59 лв. 

8. Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 9 593,73 лв. 

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

4359,50 лв. 

10. Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 23 462,16 лв. 
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11. Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано използвани 

средства (според доклада на АДФИ): 4 338,94 лв. 

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

13. Признати разходи: 184 961,08 лв. 

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

15. Дата, на която сумата е възстановена: 

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

17. Дата, на която сумата е възстановена: 

18. Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани средства, разходи за 

възстановяване от разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет) 

след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 12 078,32 лв. 

19. Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, недопустими или 

неправилно отчетени разходи) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 32 

160,60 лв. 

 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Е02/16 от 2014 год. на основание на 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/22 от 12.04.2018 год. 

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

договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 12 078,32 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 32 

160,60 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 184 961,08 лв. 

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

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Е02/16 от 2014 год. на основание на 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/22 от 

12.04.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и 

допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за 

ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № 

ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 12 078,32 

лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

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

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

32 160,60 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 184 961,08 лв. 
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5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.1.2. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор № ДФНИ Е02/18 от 2014 год. на 

тема: „Системи за съхранение на енергия на основата на асиметрични и хибридни 

суперкондензатори с нанокомпозитни електроди“, с ръководител: доц. д-р Антония 

Евгениева Стоянова, базова организация Институт по електрохимия и енергийни системи, 

БАН, партньорски организации: Институт по обща и неорганична химия, БАН, Институт 

по органична химия с Център по фитохимия, БАН, Химикотехнологичен и металургичен 

университет - София. 

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

на ПНЕК № 16 от 20.03.2019 год. и Протокол № 5 от 22.03.2019 год. на ИС с оценка 

„отличен“. 

Постъпило е одитно становище с вх. № 94ФФ/6 от 22.12.2017 год., което се разгледа 

от ПНЕК. 

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

област на ПНЕК по Технически науки и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори от 2014 год. е извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от 

конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 год. на 

извадков принцип и са направени следните констатации по договор № ДФНИ Е02/18 от 2014 

год. 

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

 

1. Първоначална сума на договора: 224 000 лв. 

2. Получена сума за първи етап: 123 200 лв. 

3. Дата за плащане на средствата за първи етап: 18/12/2014 

4. Получена сума за втори етап: 80 545,25 лв. 

5. Дата на плащане на средствата за втори етап: 24/11/2016 

6. Общо получена сума: 203 745,25 лв. 

7. Неизразходвани средства при приключването на договора: 3 824,90 лв. 

8. Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 2 854,46 лв. 

9. Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада на АДФИ): 2507 лв. 

10. Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 17 455,26 лв. 

11. Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано използвани 

средства (според доклада на АДФИ): 6 457,36 лв. 

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

13. Признати разходи: 170 646,27 лв. 

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

15. Дата, на която сумата е възстановена: 

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

17. Дата, на която сумата е възстановена: 

18. Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани средства, разходи за 

възстановяване от разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет) 

след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 6 679,36 лв. 
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19. Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, недопустими или 

неправилно отчетени разходи) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 26 

419,62 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Е02/18 от 2014 год. на основание на 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/6 от 22.12.2017 год. и 

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

договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 6 679,36 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 26 

419,62 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 170 646,27 лв. 

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

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Е02/18 от 2014 год. на основание на 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/6 от 22.12.2017 

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

него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за 

ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № 

ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 6 679,36 лв. 

да бъде възстановена на ФНИ. 

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

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

26 419,62 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 170 646,27 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.1.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част по договор № ДФНИ Т02/3 от 

2014 год. на тема: „Откриване и класификация на обекти в градски условия от техните 

радиосенки от GPS сигнали“, с ръководител: проф. Христо Августов Кабакчиев, базова 

организация Софийски университет „Св. Климент Охридски“, партньорска организация: 

Университет по библиотекознание и информационни технологии. 

 

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

Брой докторанти в проекта:4. 

Брой млади учени в проекта: 5 
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Брой научни публикации (общо): 19 

От тях с импакт фактор:0 

От тях с импакт ранг: 2 

 

 

Постъпило е одитно становище с вх. № 94ФФ/94 от 28.09.2018 год., което се разгледа от ПНЕК. 

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

област на ПНЕК по Технически науки и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори от 2014 год. е извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от 

конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 год. на 

извадков принцип и са направени следните констатации по договор № ДФНИ Т02/3 от 2014 

год. 

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

 

1. Първоначална сума на договора: 219 375 лв. 

2. Получена сума за първи етап: 120 656,25 лв. 

3. Дата за плащане на средствата за първи етап: 18/12/2014 

4. Получена сума за втори етап: 88 846,88 лв. 

5. Дата на плащане на средствата за втори етап: 30/11/2016 

6. Общо получена сума: 209 503,13 лв. 

7. Неизразходвани средства при приключването на договора: 78,24 лв. 

8. Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 3 476,35 лв. 

9. Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада на АДФИ): 893,47 

лв. 

10. Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 7 795,22 лв. 

11. Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано използвани 

средства (според доклада на АДФИ): 11 405,84 лв. 

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

13. Признати разходи: 185 854,01 лв. 

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

15. Дата, на която сумата е възстановена: 

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

17. Дата, на която сумата е възстановена: 

18. Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани средства, разходи за 

възстановяване от разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет) 

след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 3 554,59 лв. 

19. Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, недопустими или 

неправилно отчетени разходи) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 20 

094,53 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание обсъдената оценка в съответствие с работната програма по договор ДФНИ 

Т02/3 от 2014 г., ПНЕК по Технически науки приема оценка „добър” на научната част по 

договора за втория окончателен етап. 
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2. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/3 от 2014 год. на основание на 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/94 от 28.09.2018 год. 

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

договори. 

3. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 3 554,59 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. 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 20 

094,53 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

5. Сумата на признатите разходи е в размер на 185 854,01 лв. 

6. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваната оценка от ПНЕК в съответствие с работната програма по 

договор ДФНИ Т02/3 от 2014 г. и публикационната активност на проекта, ИС приема 

оценка „много добър” на научната част по договора за втория окончателен етап. 

2. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/3 от 2014 год. на основание на 

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

28.09.2018 год. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и 

допълнение към него по договори. 

3. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за 

ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № 

ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 3 554,59 лв. 

да бъде възстановена на ФНИ. 

4. 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 

20 094,53 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

5. Сумата на признатите разходи е в размер на 185 854,01 лв. 

6. След възстановяване на средствата договора да бъде приключен. 

 

 

1.1.4. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор № ДФНИ Т02/4 от 2014 год. на 

тема: „Производство на висококачествен формалдехид и карбамид-формалдехидни смоли- 

проблеми и иновативни решения“, с ръководител: проф. дн Красимир Иванов Иванов, 

базова организация Аграрен Университет - Пловдив, партньорски организации: Институт 

по катализ, БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

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

на ПНЕК № 16 от 20.03.2019 год. и Протокол № 5 от 22.03.2019 год. на ИС с оценка 

„много добър“. 
Постъпило е одитно становище с вх. № 94ГГ/3 от 12.01.2018 год., което се разгледа от 

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

област на ПНЕК по Технически науки и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори от 2014 год. е извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от 

конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 год. на 

извадков принцип и са направени следните констатации по договор № ДФНИ Т02/4 от 2014 

год. 

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

 

1. Първоначална сума на договора: 195 000 лв. 

2. Получена сума за първи етап: 107 250 лв. 

3. Дата за плащане на средствата за първи етап: 18/12/2014 

4. Получена сума за втори етап: 70 053,31 лв. 

5. Дата на плащане на средствата за втори етап: 24/11/2016 

6. Общо получена сума: 177 303,31 лв. 

7. Неизразходвани средства при приключването на договора: 1 234,97 лв. 

8. Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 10 655,06 лв. 

9. Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада на АДФИ): 533,06 

лв. 

10. Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 2 747,67 лв. 

11. Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано използвани 

средства (според доклада на АДФИ): 7 922,23 лв. 

12. Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 486,17 лв. 

13. Признати разходи: 154 210,32 лв. 

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

15. Дата, на която сумата е възстановена: 

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

17. Дата, на която сумата е възстановена: 

18. Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани средства, разходи за 

възстановяване от разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет) 

след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 12 376,20 лв. 

19. Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, недопустими или 

неправилно отчетени разходи) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 11 

202,96 лв. 

 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/4 от 2014 год. на основание на 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ГГ/3 от 12.01.2018 год. и 

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

договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 12 376,20 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 
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3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 11 

202,96 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 154 210,32 лв. 

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

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Т02/4 от 2014 год. на основание на 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ГГ/3 от 12.01.2018 

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

него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за 

ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № 

ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 12 376,20 

лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

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

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

11 202,96 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 154 210,32 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.1.5. Във връзка с разгледаните и обсъдените констатации в доклада на АДФИ и 

констатираните пропуски в представените одитни доклади за финансовото изпълнение на 

договорите от 2014 год., ПНЕК по Технически науки предлага на ИС: 

Решение на ПНЕК: 

1. Във връзка с установените несъответствия на одитните доклади с констатациите на АДФИ, 

бенефициентите да предявят иск за обезщетение по условията на Застраховка 

„Професионална отговорност –експерт-счетоводители и финансови одитори“, която е 

задължителна и се сключва от регистрирания одитор при упражняване на одиторската 

професия съгласно чл. 31, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), както 

и от дипломирания експерт-счетоводител по смисъла на ЗНФО, която покрива отговорността 

за вреди, причинени на техни доверители при осъществяване на тяхната дейност. 

Минималната застрахователна сума по задължителна застраховка "Професионална 

отговорност" за регистрирани одитори, неодитиращи предприятия от обществен интерес, е 

20 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 60 000 лв. за всички застрахователни събития 

за една година, а за регистрирани одитори, одитиращи предприятия от обществен интерес, е 

250 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 1 000 000 лв. за всички застрахователни 

събития за една година. 

2. Финансовите одитори, които изготвят доклади за фактически констатации по договори с 

ФНИ да предоставят копие от Застрахователна полица на Застраховка „Професионална 

отговорност –експерт-счетоводители и финансови одитори“ към договора за извършен 

финансов одит. 
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Решение на ИС: 

Насочва предложението към финансовия експерт на ФНИ и одитор за становище дали да 

бъде включено в подготвящият се наръчник за одитори. 

 

 

1.1.6. Доклад с Вх. № ФНИ-2972 от 18.12.2020 г. от проф. Драгомир Янков, ръководител на 

договор КП-06-ОПР04/1 от 2018 г., на тема „Биорафинерия за трансформация на биомаса 

от водорасли в ценни компоненти с добавена стойност – от линейна към кръгова 

икономика“, базова организация Институт по инженерна химия, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив и включване на нов чуждестранен участник в 

колектива – проф. Хосе Аугусто Пайшао Коелю. 

Обосновка: Промяната се извършва поради влошено здравословно състояние на проф. Есра 

Йенер, която няма да може да изпълни задълженията си по договора. 

Приложени са:  

 Резолюция от ръководителя на базовата организация; 

 Заявление от проф. Хосе Аугусто Пайшао Коелю със съгласие за включването му в 

научния колектив; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включен проф. Хосе Аугусто Пайшао Коелю като 

учен от чужбина в научния колектив по договор КП-06-ОПР04/1 от 2018 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включен проф. Хосе Аугусто Пайшао Коелю като учен от чужбина в 

научния колектив по договор КП-06-ОПР04/1 от 2018 г. 

 

 

1.1.7. Доклад с Вх. № ФНИ-15 от 05.01.2021 г. от доц. д-р инж. Анна Дякова Станева, 

ръководител на договор КП-06-Н27/17 от 2018 г., на тема „Нови графенови композити с 

участие на наноразмерен цинков оксид и метални наночастици“, базова организация 

ХТМУ - София. 

Относно:  

 Молба за прехвърляне на 13 975,00 лв. от т. „Възнаграждения на млади учени, за работа 

по докторска дисертация, на постдокторанти или на учени, наети с финансиране от 

проекта на основен трудов договор“ в т. „Възнаграждения на екипа по проекта“ по перо 

„Разходи за персонал“. Поисканото прехвърляне на средства е на основание на 

предходно решение на ИС (Протокол № 12 от 28.08.2019 год.) за първи етап на договора. 

 Молба за прехвърляне на сумата от 128,48 лв. остатък от първи етап на договора по перо 

“Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи” към същото перо за 

втори етап на договора, съгласно чл. 7 (2) от договора за финансиране. 

Обосновка: Прехвърлянето по първа точка се налага поради допусната техническа грешка при 

изготвянето на финансовия план в договора. 

Приложение: Финансов план съгласно договора и актуализиран финансов план. 
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Решение на ПНЕК: 

 ПНЕК по Технически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат прехвърлени 13 975,00 лв., 

които представляват 25 % от преките допустими разходи за втори етап на договора (55 

900 лв.) от т. „Възнаграждения на млади учени, за работа по докторска дисертация, на 

постдокторанти или на учени, наети с финансиране от проекта на основен трудов 

договор“ в т. „Възнаграждения на екипа по проекта“ по перо „Разходи за персонал“ по 

договор КП-06-Н27/17 от 2018 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 

 ПНЕК информира ръководителя на договора, че неизразходваните средства от първи 

етап на договора в размер на 128,48 лв. са прехвърлени към втори етап с решение на ИС 

(Протокол № 42 от 27.11.2020 г.). 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени 13 975,00 лв., които представляват 25 % от преките 

допустими разходи за втори етап на договора (55 900 лв.) от т. „Възнаграждения на 

млади учени, за работа по докторска дисертация, на постдокторанти или на учени, наети 

с финансиране от проекта на основен трудов договор“ в т. „Възнаграждения на екипа по 

проекта“ по перо „Разходи за персонал“ по договор КП-06-Н27/17 от 2018 г., като се 

сключи допълнително споразумение към договора за финансиране, съгласно чл. 71 от 

ПФНИ. 

 

 

1.1.8. Доклад с Вх. № ФНИ-124 от 15.01.2021 г. от проф. д-р инж. Румен Трифонов, 

ръководител на договор КП-06-Н47/7 от 2020 г., на тема „Изследване възможностите за 

повишаване киберсигурността на системите в Индустрия 4.0 посредством изкуствен интелект“, 

базова организация Технически университет-София. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив и включване на докторант инж. Александър 

Валентинов Христов. 

Обосновка: Инж Александър Христов е млад специалист зачислен като докторант в ТУ-София 

през 2020 год., чийто дисертационен труд е свързан с тематиката на проекта и със своята работа 

ще допринесе за по-доброто изпълнение на дейностите по проекта. 

Приложени са:  

 Заявление от инж. Александър Валентинов Христов със съгласие за включването му в 

научния колектив, придружено от научна биография; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включен инж. Александър Валентинов Христов 

като член на научния колектив по договор КП-06-Н47/7 от 2020 г. 
 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включен инж. Александър Валентинов Христов като член на научния 

колектив по договор КП-06-Н47/7 от 2020 г. 
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1.1.9. Доклад с Вх. № ФНИ-133 от 15.01.2021 г. от доц. д-р Елена Колева, ръководител на 

договор КП-06-Н27/18 от 2018 г., на тема „Характеризиране на интензивни електронни 

снопове и взаимодействието им с материали“, базова организация Институт по 

електроника, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив по договора, както следва: 

Списък на напускащите членове на колектива: 

1. Чл. кор. проф. дфн. Георги Михайлов Младенов - починал 

2. Тони Панева Панева – ХТМУ – докторант, отчислена 

3. Инж. Кристиан Пламенов Цветков – напуснал 

4. Инж. Боряна Валериева Аспарухова – ИЕ-БАН – докторант, отчислена 

Списък на новите членове на колектива: 

1. Маг. инж. Мартин Николаев Марков – ИЕ-БАН, млад учен, инженер-металург 

2. Маг. инж. Йовко Пламенов Раканов – ХТМУ – млад учен, инженер-автоматизация 

3. Инж. Георги Иванов Колев – ХТМУ - студент – млад учен 

Приложени са:  

 Резолюция от ръководителя на базовата организация по проекта, че е уведомен за 

промяната. 

 Писмено съгласие на напускащите членове на колектива (там, където е приложимо). 

 Декларации за съгласие за участие на новите членове на колектива, придружени с 

научни биографии и декларации за съхранение на личните им данни от ФНИ. 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема промените в научния колектив по договор КП-06-Н27/18 

от 2018 г. , както следва: 

Напуснали членове на колектива: 

1. Чл. кор. проф. дфн. Георги Михайлов Младенов  

2. Тони Панева Панева 

3. Инж. Кристиан Пламенов Цветков 

4. Инж. Боряна Валериева Аспарухова – ИЕ-БАН 

Нови членове на колектива: 

1. Маг. инж. Мартин Николаев Марков – ИЕ-БАН, млад учен, инженер-металург 

2. Маг. инж. Йовко Пламенов Раканов – ХТМУ – млад учен, инженер-автоматизация 

3. Инж. Георги Иванов Колев – ХТМУ - студент – млад учен 
 

Решение на ИС: 

Приема промените в научния колектив по договор КП-06-Н27/18 от 2018 г. , както 

следва: 

Напуснали членове на колектива: 

1. Чл. кор. проф. дфн. Георги Михайлов Младенов  

2. Тони Панева Панева 

3. Инж. Кристиан Пламенов Цветков 

4. Инж. Боряна Валериева Аспарухова – ИЕ-БАН 

Нови членове на колектива: 

1. Маг. инж. Мартин Николаев Марков – ИЕ-БАН, млад учен, инженер-металург 
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2. Маг. инж. Йовко Пламенов Раканов – ХТМУ – млад учен, инженер-автоматизация 

3. Инж. Георги Иванов Колев – ХТМУ - студент – млад учен 

 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-184 от 19.01.2021 г. от доц. д-р Божин Божинов - председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Селскостопански науки относно 

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

заключение по него от 17.12.2020 г.: 

 

1.2.1. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор № ДФНИ Е02/14 от 12.12.2014 

г. на тема: „Седиментни биоелектрохимични системи - самозахранващи се устройства за 

биоремедиация и екологичен мониторинг“, с ръководител: проф. д-р Марио Митов, базова 

организация Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград 

Окончателният отчет на научната част на договора е приет с Протокол на ПНЕК № 8/26.02.2020 

г. и Протокол № 11/28.02.2020 г. на ИС с оценка Отличен. 

Постъпил е доклад за фактически констатации с вх. № 94ВВ/4/17.01.2018 г. от регистриран 

одитор № 0334, който се разгледа от ПНЕК. 

На основание доклада за фактически констатации, ИС приема финансовата част за втория етап 

на договора (Протокол № 11/28.02.2020 г.). 

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

област на ПНЕК по Селскостопански науки и приемане на решение за окончателно 

приключване на договори от извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от 

конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 година 

на извадков принцип са направени следните констатации по договор № ДФНИ Е02/14 от 

12.12.2014 г.: 

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

 

 
Ръководител: проф. д-р Марио Митов  

 

1 Първоначална сума на договора:   239 200,00 лв 

2 Получена сума за първи етап:  131 560,00 лв 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап:  18.12.2014 лв 

4 Получена сума за втори етап:  96 876,00 лв 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап:  20.12.2016 лв 

6 Общо получена сума:  228 436,00 лв 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора:  2 775,81 лв 

8 
Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на 

АДФИ): 

 

23 166,66 лв 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера 

(според доклада на АДФИ): 

 
609,37 лв 
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10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ):  14 574,00 лв 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 

недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ): 

 

 

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет:  
1 900,31 лв 

13 Признати разходи:   187 310,16 лв 

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

15 Дата, на която сумата е възстановена:  
 

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

17 Дата, на която сумата е възстановена:  
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва 

(неизразходвани средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при 

предаване на отчет) след приспадане на възстановената 

сума от бенефициента: 

 

27 842,78 лв 

19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва 

(неправомерни, недопустими или неправилно отчетени 

разходи) след приспадане на възстановената сума от 

бенефициента: 

 

15 183,37 лв 

Решение на ПНЕК: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 27 842,78 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

2. 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 

15 183,37 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

3. Сумата на признатите разходи е в размер на 187 310,16 лв. 

4. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ Е 02/14 от 2014 год. на основание 

на постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ВВ от 

17.01.2018 год. с корекциите на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 

год. и допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за 

ДМА и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № 

ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 27 842,78 

лв. да бъде възстановена на ФНИ. 
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3. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, 

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

размер общо на 15 183,37 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната 

лихва до окончателно изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 187 310,16 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-246 от 27.01.2021 г. от доц. д-р Божин Божинов -  председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Селскостопански науки относно отчети 

и доклади от ръководители: 

 

1.3.1 Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори етап от 

изпълнението на договор №ДФНИ Б02/26 от 2014 г. на тема: „Биоразнообразие на 

халофилни микроорганизми, изолирани от български солени ниши и техния потенциал за 

синтеза на екзополизахариди“ с ръководител доц. дбн Маргарита Камбуров, базова 

организация: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН.  

За втори етап: 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 5 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 4 (1 глава от чуждестранна монография) 

Общо за проекта: 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 5 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 4 (1 глава от чуждестранна монография) 

Решение на ПНЕК:   

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

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ Б 02/26 от 2014 г. 
 

Решение на ИС:   

1. На основание добрите научни показатели и публикационна дейност приема Отлична 

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

02/26 от 2014 г. 

2. Финансовият отчет ще бъде разгледан след получаване на коригиран финансов отчет 

и одитно становище в съответствие с решение на ИС по т. 1 от протокол 

44/20.01.2021 г. 
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1.3.2. Доклад с вх. ФНИ-169/18.01.2021 г. от ас. д-р Наталия Димитрова, ръководител на проект 

по договор №КП-06 М 26/6 от 17.12.2018 г. на тема: „Физиологични изследвания, 

свързани с разработване на флоатинг система за адаптация на микроразмножени овощни 

растения“, базова организация: ИО - Пловдив. 

Относно: Промяна във финансовия план за втори етап на проекта над 15% от ПДР  

Обосновка: „Съгласно чл.7, ал. (3) от Договор КП-06-М 26/6 от 17.12.2018 г. по проект на тема 

„Физиологични изследвания, свързани с разработване на флоатинг система за адаптация на 

микроразмножени овощни растения”, моля за разрешение неизразходваните средства от перо 

„Командировки“, в размер на 4578 лв. (представляващи 25 % от преките допустими разходи) да 

бъдат преразпределени както следва: 

1. Сумата от 3 202 лв. да бъде прехвърлена към перо „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи, свързани с изпълнението на проекта“ 

2. Сумата от 1 376 лв. да бъде прехвърлена към перо „Разходи за външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“. 

С предвидените промени няма да бъдат надвишени максимално допустимите процентни 

съотношения на разходите по конкурса (45% от преките допустими разходи по перо 

„Материали, консумативи и др.“ и съответно 20% за „Външни услуги“). 

Обосновка: Предвид ситуацията с COVID-19 и ограниченията, свързани с извънредната 

епидемиологична обстановка, предвидените командировки не бяха осъществени. Беше 

планирано участие на двама учени в IV International Symposium on Horticulture in Europe 

(SHE2020) за периода 01-07 юни, 2020 г. в гр. Щутгарт, Германия, заявка за участие за което 

беше подадена още през 2019 година и бяха платени таксите за правоучастие. Симпозиумът, 

обаче, бе пренасрочен за 08-12 март, 2021 г. и ще се проведе като онлайн събитие. Съгласно 

указанията за изразходване на средства, когато събитието не е свързано с пътуване, таксите за 

правоучастие се включват в перо „Материали, консумативи и други допустими разходи, 

свързани с изпълнението на проекта”. По тази причина сумата за такса за правоучастие на 

двама учени в SHE2020 следва да бъде от перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи, свързани с изпълнението на проекта“. 

Сумата от 1 376 лв., която искаме да бъде прехвърлена към перо „Разходи за външни услуги, 

пряко свързани с изпълнението на проекта“, ще бъде използвана за публикуване на резултатите 

от проекта, както и за изплащане на суми по граждански договор на технически лица, които са 

изпълнявали анализите по проекта (те са на трудов договор към базовата организация - ИО, но 

не са членове на научния колектив).“ 

 

Решение на ПНЕК:   

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за прилагане на 

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

изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема искането за промяна във 

финансовия план на втори етап на проект по договор № КП-06 М26/6 от 13.12.2018 г. 

Направените промени да бъдат отразени при отчитането на проекта. 

След изготвено становище (по е-мейл) от финансовия експерт на ФНИ, ПНЕК предлага на ИС 

да одобри исканото преразпределение в размер на 4 578 лв. от перо 2 „Разходи за 

командировки“, представляващи 25% от преките допустими разходи, както следва: 
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- 3 202 лв. към перо 1 „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, 

пряко свързани с изпълнението на проекта“ 

- 1 376 лв. към перо 4 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 

проекта“; 

ПНЕК предлага да бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС:   

Приема исканото преразпределение в размер на 4 578 лв. от перо 2 „Разходи за 

командировки“ както следва 3 202 лв. към перо 1 „Разходи за персонал“ и 1 376 лв. към 

перо 4 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ по 

договор КП-06 М26/6 от 13.12.2018 г., представляващи 25% от преките допустими 

разходи. Да се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. 

 

 

1.3.3. Доклад с вх. № ФНИ-28/06.01.2021 г. от доц. д-р Елина Янкова-Цветкова, ръководител на 

проект по договор № КП-06 Н 26/6 от 13.12.2018 г. на тема: „Репродуктивен потенциал, 

метаболитен и генетичен профил в условия in situ и ex situ, на видове лечебни растения от 

българската флора с ресурсен дефицит - научна основа за тяхното отглеждане в култура“, 

базова организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Във връзка с постъпило заявление от член на работния колектив - доц. д-р 

Антонина Виткова от Работен пакет 1, за оттегляне от проекта, се налага редуциране на състава 

на колектива. Естеството на работата в Работен пакет 1 позволява задачите на доц. Виткова да 

се поемат от останалите участници в работния пакет, поради което не се налага включването на 

допълнителен член.“ 

Приложени са всички необходими документи. 

Спазени са изискванията на чл. 74 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“. 

  

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за прилагане на 

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

изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема исканата промяна в 

колектива на проект по договор № КП-06 Н 26/6 от 13.12.2018 г. напускане на: доц. д-р 

Антонина Виткова. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за промяна в колектива на проект по договор № 

КП-06 Н 26/6 от 13.12.2018 г. 
 

 Решение на ИС: 

ИС приема уведомлението за промяна в колектива на проект по договор № КП-06 Н 26/6 

от 13.12.2018 г.: напускане на: доц. д-р Антонина Виткова. 

 

 

1.3.4. Заявление с вх. № 0904/43/02.12.2020 г. и подробна обосновка № 0904/5/18.01.2021 г. от 

проф. дсн Христо Цаков, ръководител на проект по договор № ДН 16/6 от 11.12.2017 г. на 
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тема: „Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари“, базова 

организация: Институт за гората - БАН 

Относно: Промяна във финансовия план за втори етап на проекта и допълнителна обосновка 

Обосновка: „Поради възникналото извънредно положение в страната и чужбина заради 

пандемията от COV1D-19 редица национални и международни научни форуми бяха отложени 

или бяха проведени онлайн. В следствие на това планираните командировки на екипа на 

проекта не бяха осъществени и вземайки предвид настоящето положение няма да могат да се 

осъществят и в следващите 6-8 месеца. 

Гореизложените обстоятелства налагат промяна във финансовия план на проекта за втория 

етап, а именно прехвърляне на средства от перо „Разходи за командировки“ към пера „Разходи 

за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ и „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“. Промяната касае бюджетите на базовата организация 

Институт за гората, БАН и на партньора Институт по биофизика и биомедицинско инженерство 

(със съгласието на ръководителя на екипа от ИБФБМИ, чл.-кор. Красимир Атанасов) и е както 

следва: 

Институт за гората (БО): 

от перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта - 4 000 лв. 

от перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“ - 3 705.39 лв. 

Остатък в перо „Разходи за командировки - 4 463.65 лв. 

Прехвърлените средства са в размер на 7 705.39 лв. и представляват 25% от преките допустими 

разходи за БО (30 821.58 лв.). 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство (ПО) 

от перо „Разходи за командировки“ към перо ,,Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“ - 5779.54 лв. 

Остатък в перо „Разходи за командировки“ - 4 332.45 лв. 

Прехвърлените средства са в размер на 5 779.54 лв. и представляват 22.2% от преките 

допустими разходи за ПО (26 056.47 лв.). 

Общо и за двете организации са прехвърлени средства в размер на 13 484.93, които 

представляват 23.7% от преките допустими разходи на проекта (56 878.05 лв.). 

След промяната на финансовия план е спазено съотношението между отделните групи 

допустими разходи, заложено в насоките за съответния конкурс за съответния етап. 

Приложени документи: 

- оригиналния финансов план към договора, както и финансовия план за Етап 2 с 

включени неизразходваните на Етап 1 средства; 

- актуализиран финансов план за Етап 2 след исканите промени.  

Допълнителна обосновка, изискана от ПНЕК на заседание, проведено на 15.12.2020 

(Протокол №14): 

Поради възникналото извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19 в страната 

и чужбина, от месец март 2020 до сега, най-съществено беше възпрепятствано осъществяването 

на редица запланувани национални и международни научни форуми свързани с тематиката на 

проекта. В следствие на това заложените средства по перо „Разходи за командировки“ не могат, 
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а както е видно поради епидемиологичната обстановка в момента у нас и по света, няма и да 

могат да бъдат усвоени и до края на 2021 г. 

Гореизложените обстоятелства налагат промяна във финансовия план на проекта за втория 

етап, а именно прехвърляне на средства от перо „Разходи за командировки“ към пера „Разходи 

за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ и „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“. 

За да се гарантира цялостното и навременно изпълнение на плануваните дейности по проекта, 

поради невъзможността на екипа да пътува и да бъде командирован в страната за теренни 

наблюдения и изследвания по време и след пожари, се налага част от задачите да бъдат 

извършени от външни изпълнители. 

В тази връзка прехвърлените средства към перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта“ (в размер на 4 000 лв. за ИГ) ще бъдат използвани за възлагане на 

външна фирма на задачата за подготовка на метеорологични данни за модела FlamMap и 

генериране на Weather Stream файлове от наличните данни, както и създаване на темплейт на 

карти за входни и изходни данни от моделите WindNinja и FlamMap и генериране на карти по с 

данни за пожари. 

Прехвърляните средства от перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ (в размер на 3 705.39 лв. за ИГ и на 5 779.54 лв. за 

ИБФБМИ) ще бъдат използвани основно за публикуване на резултати в open access списания. 

Планира се и издаването на книга/тематичен сборник с основните научни резултати получени 

при изпълнението на договора. 

 

Решение на ПНЕК:   

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за прилагане на 

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

изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема искането за промяна във 

финансовия план на втори етап на проект по договор № ДН 16/6 от 11.12.2017 г. Направените 

промени да бъдат отразени при отчитането на проекта. 

След изготвено становище (по е-мейл) от финансовия експерт на ФНИ, ПНЕК предлага на ИС 

да одобри исканото преразпределение в размер на 13 484,93 лв., представляващи 23,7% от 

преките допустими разходи, както следва: 

Институт за гората (БО): 

от перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта - 4 000 лв. 

от перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“ - 3 705.39 лв. 

Остатък в перо „Разходи за командировки - 4 463.65 лв. 

Прехвърлените средства са в размер на 7 705.39 лв.. 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство (ПО) 

от перо „Разходи за командировки“ към перо ,,Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“ - 5779.54 лв. 

Остатък в перо „Разходи за командировки“ - 4 332.45 лв. 

Прехвърлените средства са в размер на 5 779.54 лв.. 

ПНЕК предлага да бъде сключено допълнително споразумение. 
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Решение на ИС:   

Приема исканото преразпределение в бюджета за втори етап по договор №ДН 16/6 от 

11.12.2017 г. в размер общо на 13 484,93 лв. (представляващи 23,7% от преките 

допустими разходи за етапа) както следва: 

За Институт за гората (БО): от перо 2 „Разходи за командировки“ 7 705.39 лв. да се 

прехвърлят 4 000 лв. към перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта“ и 3 705.39 лв. към перо „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи“  

За Институт по биофизика и биомедицинско инженерство (ПО): от перо „Разходи за 

командировки“ към перо ,,Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи“ - 5779.54 лв..  

Да се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. 

 

 

1.4. Доклад с Вх. № ФНИ-252 от 27.01.2021 г. от проф. д-р Матилда Александрова – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Обществени науки 

относно отчети и доклади от ръководители: 

 

1.4.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част по договор № ДФНИ К02/2 от 

12.12.2014 год. на тема: „Редизайн на академични издания в съответствие с индикаторите 

за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното 

общество на знание“, с ръководител: доц. д-р Добринка Атанасова Стойкова, базова 

организация УниБИТ, партньорска организация /неприложимо/. 

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

научната област на ПНЕК по Обществени науки и приемане на решение за окончателно 

приключване на договори е извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от 

конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 год. на 

извадков принцип и са направени следните констатации по договор № ДФНИ К02/2 от 

03.12.2014 год. 

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

 

Данни за научната част на проекта: 
Брой научни публикации (общо): 12 (1 колективна монография, 4 статии и 7 доклада на научни 

форуми в страната и в чужбина) 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой патенти, вкл.  регистрирани патентни заявки: 0 

 

Данни за финансовата част на проекта: 

1. Първоначална сума на договора: 223 633 лв. 

2. Получена сума за първи етап: 122 998.15 лв. 

3. Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 г. (№ 54302) 
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4. Получена сума за втори етап: 100 634.85 лв. 

5. Дата на плащане на средствата за втори етап: 22.11.2016 г. (№ 01478) 

6. Общо получена сума: 223 633 лв. 

7. Неизразходвани средства при приключването на договора: 45.81 лв. 

8. Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 1172.54 лв. 

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

10. Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): – 

11. Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано използвани 

средства (според доклада на АДФИ): – 

12. Неустойка за закъснение при предаване на отчет: –  

13. Признати разходи: 222 414.65 лв. 

14. Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 45.81 лв. 

15. Дата, на която сумата е възстановена: 5.06.2020 г. 

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

17. Дата, на която сумата е възстановена: 

18. Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани средства, разходи 

за възстановяване от разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет) 

след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 1172.54 лв. 

19. Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, недопустими или 

неправилно отчетени разходи) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 

 

Заключение: 

Планираните дейности по работните пакети са извършени според заложените цели, а именно да 

се обобщи международния и български опит в издаването на научни публикации при отчитане 

на наукометрични и социално-икономически показатели. Проектът е изпълнен в съответствие с 

предвидените срокове, като е налице удължаване на срока на втория етап с 6 месеца (до 

14.05.2018 г.). Работната програма е изпълнена на 80%. Финансовият одит потвърждава 

законообразността на изразходваните разходи. На базата на получените констатации научната 

част по договор № ДФНИ К02/2 от 03.12.2014 г. може да бъде приета с добра оценка. 

 

Решение на ПНЕК: 

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

част по договор № ДФНИ К02/2 от 03.12.2014 г. 

2. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ К02/2 от 03.12.2014 год. на основание на 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № от 04.05.2018 год. и на 

основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на АДФИ и допълнение към него по 

договори. 

3. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 1172.54 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

4. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 0 лв. да 

бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 
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5. Сумата на признатите разходи е в размер на 222 414.65 лв. 

6. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

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

горе суми. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание разгледаните оценки от ПНЕК , ИС приема „добра“ оценка на научната 

част по договор № ДФНИ К02/2 от 03.12.2014 г. 

2. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ К02/2 от 03.12.2014 год. на основание 

на постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № от 04.05.2018 год. 

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

към него по договори. 

3. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за 

ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № 

ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 1172.54 лв. 

да бъде възстановена на ФНИ. 

4. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени 

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

0 лв. да бъде възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

5. Сумата на признатите разходи е в размер на 222 414.65 лв. 

6. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.4.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част по договор № ДФНИ К02/11 от 

12.12.2014 год. на тема: „Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с 

научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“, с 

ръководител: проф. д.н. Мирослав Иванов Дачев, базова организация: НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов“, партньорска организация /неприложимо/. 

От постъпилия доклад на АДФИ – Обществени науки – разгледан на заседание на ПНЕК на 

15/12/2020 г., се констатира сума, подлежаща на възстановяване от бенефициента, в размер на 

89 984,55 лв., както и сумата от 416,42 лв. неустойка за забавяне на научния и финансов отчет за 

първи етап от проекта – или общо 90 400,97 лв. 

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

 

Данни за научната част на проекта: 
Брой научни публикации (общо): 1 дигитален сборник 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой патенти, вкл.  регистрирани патентни заявки: 0 

 

Данни за финансовата част на проекта: 
1. Първоначална сума на договора: 247 500 лв. 
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2. Получена сума за първи етап: 136 125 лв. 

3. Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 г. 

4. Получена сума за втори етап: 111 308.98 лв. 

5. Дата на плащане на средствата за втори етап: 11.05.2017 г. 

6. Общо получена сума: 247 433.98 лв. 

7. Неизразходвани средства при приключването на договора: 919.60 лв. 

8. Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 33 155.65 лв. 

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

10. Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 42 763.85 лв. 

11. Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано използвани 

средства (според доклада на АДФИ): 13 145.45 лв. 

12. Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 416.42 лв. 

13. Признати разходи: 157 449.43 лв. 

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

15. Дата, на която сумата е възстановена: 

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

17. Дата, на която сумата е възстановена: 

18. Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани средства, разходи за 

възстановяване от разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет) след 

приспадане на възстановената сума от бенефициента: 34 491.67 лв. 

19. Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, недопустими или 

неправилно отчетени разходи) след приспадане на възстановената сума от бенефициента: 

55 909.30 лв. 
 

Решение на ПНЕК: 

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

част по договор № ДФНИ К02/11 от 12.12.2014 г. 

2. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ К02/11 от 12.12.2014 год. на основание на 

постъпило финансово становище с вх. № 9400/14 от 25.06.2018 г. (от регистриран одитор № 

0506) и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на АДФИ и допълнение 

към него по договори. 

3. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 34 491.67 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 г. и допълнение към него, в размер общо на 55,909.30 

лв. да бъде възстановена на ФНИ, заедно със законната лихва до окончателно изплащане на 

сумата. 

5. Сумата на признатите разходи е в размер на 157 449.43 лв. 

6. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

1. На основание ниската публикационна дейност, ИС приема „Задоволителна“ оценка 

на научната част по договор № ДФНИ К02/11 от 12.12.2014 г. 
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2. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ К02/11 от 12.12.2014 год. на 

основание на постъпило финансово становище с вх. № 9400/14 от 25.06.2018 г. (от 

регистриран одитор № 0506) и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 

год. на АДФИ и допълнение към него по договори. 

3. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за 

ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № 

ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 34 491.67 

лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

4. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени 

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

55,909.30 лв. да бъде възстановена на ФНИ, заедно със законната лихва до 

окончателно изплащане на сумата. 

5. Сумата на признатите разходи е в размер на 157 449.43 лв. 

6. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

7. Да се осигури свободен достъп до активите по проекта на външни физически и 

юридически лица при фиксирани условия за експлоатация с нестопанска цел, за което 

Фондът да бъде уведомен писмено. 

 

 

1.4.3. Доклад с вх.№ 100101/140 от 18.12.2020 г. от гл. ас. д-р Галина Гончарова (Праскова) 

ръководител на договор ДН05/9 от 2016 г. на тема:"Поколенчески модели на справяне с 

житейски кризи: Биографични, социални и институционални дискурси" - Софийски 

университет "Св. Климент Охридски" 

Относно: Удължаване на срока по проект „Поколенчески модели за справяне с житейски кризи: 

биографични, социални институционални дискурси“ (ДН 05/9 от 14 декември 2016 г., вътр. 

номер 2763) да бъде удължен с още 6 месеца (понастоящем срокът на проекта е до 21.02.2021 г., 

след удължаване с 6 /шест/ месеца, съгласно Решение от 27.5.2020 г. Настоящото искане е за 

удължение, съобразно което проектът следва да приключи на 21.08.2021 г.). 

Обосновка: Исканата промяна се налага във връзка с извънредната ситуация, възникнала в 

световен мащаб с оглед на превенцията и борбата с корона вирус, която доведе и до строги 

мерки, свързани с ограничаване на мобилността на учените от България . 

Изтъква се, че средствата, предвидени за командировъчни на екипа, сред които командировки в 

чужбина, ще бъдат изразходвани за пътувалия в страната, както следва: 1. за работни срещи за 

представяне на резултатите и обратна връзка в населените маста на теренното изследване и сред 

респондентите от първия етап на проекта; 2. за представяне на резултатите от проекта пред 

академичната общност (Пловдивски университет и Варненски медицински университет) и 

експерти (Държавна психиатрична болница в Ловеч). 

Поради посочените по-горе обстоятелства се налага теренното изследване, както и 

командировките за работни срещи на местно ниво и популяризиране на резултатите от 

изследването сред академичната общност и сред експерти да бъдат отложени във времето до 

приключването на извънредното положение в страната. 

 

Решение на ПНЕК: 
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По договор ДН05/9 от 2016 година ПНЕК по ОН приема като допустимо и аргументирано 

искането за удължаване на срока на проекта до 21.06.2021г. и предлага на ИС да разреши 

удължаването, съгласно чл. 75 ал.3 от Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС:  

Приема повторно удължаване на срока за изпълнение на втория етап на договора ДН05/9 

от 2016 г. с още 6 месеца (общо 12 месеца) до 21.06.2021 г. след подписване на 

допълнително споразумение. 

 

 

1.4.4. Доклад с вх.№ 100101/136 от 14.12.2020 г. от професор. Петя Кабакчиева ръководител на 

договор ДН05/13 от 2016 г. на тема: "Образователни неравенства и социални шансове. 

Стратегически цели на реформа на българското средно образование и практически резултати" - 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Относно: Промени в бюджета в рамките на отпуснатото финансиране на проекта 

„Образователни неравенства и социални шансове“ по договор No ДН 05/13 от 2016 г. 

Обосновка: Във връзка с пандемичната обстановка е практически невъзможно изпълнението на 

планирани по бюджета дейности, свързани с пътувалия, както за участия в международни 

конференции, така и за организирането на международна конференция в България. Поради 

продължаващата несигурност в регулирането на пътуванията и публичните прояви много от 

събитията са преориентирани към онлайн/хибридни форми, което естествено означава, че 

участието в тях не е свързано с пътуване. Именно затова по проекта се отчитат спестени пари от 

перо Разходи за командировки, които би било добре да се пренасочат към други дейности. 

Общата сума, която се преструктурира по пера се равнява на 8 750 лв. и е в рамките на 

изискването на Фонда да не надхвърля 25% от преките разходи по проекта (сумата се равнява 

на 23% от преките разходи). 

Разпределението е както следва: 

В перо Разходи за командировки - предвидени за втория етап са 8 369,87 лв., прехвърлени от 

първия етап - 7 329,88 лв., общо - 15 699,75. Желанието на ръководителя на проекта е в Разходи  

за командировки да се запази сумата от 6949,75лв  

в перо Разходи за дълготрайни материални и нематериални се прехвърля сумата от 700 лв. 

в перо Разходи за външни услуги се прехвърля сумата от 3 550 лв. По втория етап за това перо е 

предвиден бюджет в рамките на 3 645,54 лв. Добавяйки сумата от 3 550 лв. проектът няма да 

надхвърли изискването на фонда за изразходване на 20%  от преките разходи за втория етап за 

външни услуги (общата сума за втория етап след прехвърлянето се равнява на 7195,54,  т.е. 19% 

от преките разходи по проекта за втория етап). 

в перо Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта се прехвърлят 4 500 лв., 

Забележка: Отразени са необходимите корекции, приложен е актуализиран финансов план за 

втория етап на проекта. 

Решение на ПНЕК:  

По договор ДН05/13 от 2016 година ПНЕК по ОН приема като допустимо и аргументирано 

искането, свързано с преразпределението на разходи, представляващо 23% от преките 

допустими разходи за съответния етап. Искането е допустимо съгласно чл.72 ал.3. и предлага на 

ИС да приеме финансовата промяна. 
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Решение на ИС:  

Приема преразпределението в бюджета за изпълнение на втори етап на договор ДН05/13 

от 2016 г. на 8750 лв. (23% от преките допустими разходи за съответния етап) от перо 

командировки в пера: 

Дълготрайни материални активи: 700 лв. 

Разходи за външни услуги: 3550 лв. 

Разходи за материали и консумативи: 4500 лв. 

Да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

 

1.5. Доклад с Вх. № ФНИ-250 от 27.01.2021 г. от проф. д-р Дамянка Гетова – председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Медицински науки относно отчети и 

доклади от ръководители: 

 

1.5.1. Доклад с вх. №ФНИ-2730 от 27/11/2020 г. от доц. д-р Таня Димова, ръководител на 

договор ННП ВИХРЕН КП-06-ДВ-3 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 работна програма 

Обосновка: Бих искала да се възползвам от възможността дадена ми от чл. 8 /1/ от 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ по договори, 

финансирани от ФНИ да направя промяна в работната програма за 1-та година на проект КП-

06-ДВ-3. Промяната, която бих желала да направя касае по-малко oт 15% от планираните 

дейности за 1-та година и е следната: 

Прехвърляне на задача 

1.3. F.xosomcs secretion by 31) spheroids - isolation of and characterization of the exosonics от 

работната програма за 1-та година в работната програма за 2-та година. 

1. Прехвърляне на задача 

2.3. HLA-C expression: 2.3.1. //» situ in human early pregnancy placenta and on the isolated 

trophohlasts; 2.3.2. HLA-C (soluble form) detection in the sera of pregnant women от работната 

програма та 2-ia година в работната програма та 1-та година. 

Apгументите ми за тази промяна са следните: 

1. Изпълнението на задача 1.3. заложена в първата година е свързано с регулярни и 

продължителни посещения и използване на оборудване и изследователски ресурс в друг 

институт на БАН и в лаборатория на БАБХ, което ще бъде в разрез с наложените мерки за 

социална дистанция и издадени заповеди за ограничаване достъпа на външни лица до 

въпросните институции във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната заради 

Ковид-19 пандемията. 

2. Задача 2.3., която бих желала да прехвърля от 2-та година в работната програма за 1-та 

година е тематично и методично свързана с изпълнение на задача 1.4 от работната програма за 

1-та година и не налага напускане на базовата организация. Приложени са първоначална и 

коригирана работни програми. 
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Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински науки след преглед на постъпилите документи приема промяната в 

работната програма, която касае по-малко oт 15% от планираните дейности. Предлага на ИС да 

одобри направената промяна, като се сключи допълнително споразумение за това, както е 

предвидено за всички промени по проекти ВИХРЕН. 
 

Решение на ИС:  

Приема промяна на работната програма на договор ННП ВИХРЕН КП-06-ДВ-3 от 

16.12.2019 г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

 

1.5.2. Доклад с вх. №0903/85 от 20/11/2020 г. от доц. д-р Велислава Терзиева, ръководител на 

договор ДН 03/4 от 2016г., на тема: „Молекулярни механизми на имунния толеранс - 

значение на ендокринната среда за функцията на регулаторните Т клетки", Базова 

организация: Институт по Биология и Имунология на Размножаването  – БАН.  

Относно:  Удължаване срока на проекта с 8 /осем/ месеца  

Обосновка: Във връзка с продължаващата епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на SARS-CoV-2 вируса, моля за Вашето разрешение срокът на изпълнение 

на втория етап от работната пpoграма да бъде удължен с 8 месеца . 

Необходимостта за тази молба е обоснована от следните фактори: 

• характера на биологичния материал, с който работим - периферна кръв от здрави жени и 

пациентки с репродуктивни неуспехи 

• продължилите повече от 3 месеца ограничения в достъпа на пациенти до болничните 

заведения през настоящата година и текущата кризисна ситуация с лечебните заведения от 

болничната и доболничната помощ - основен източник на материал за изработване на проекта. 

• Продължителните противоепидемични рестрикции за работа в научните звена в БАН, 

което допълнително затрудни съвместната работа с партньорската организация по работната 

програма. Вярвам, че допълнителните осем месеца ще позволят окончателното завършване на 

експерименталната работа в пълен обем и получаването на качествени и подходящи за 

публикуване резултати. Вторият етап на проекта започна на 12.12.2019 г. 

Прилага: Съгласие от ръководителя на базовата организация. 

 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

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

молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК 

приема исканото удължаване на срока. ПНЕК приема удължаване на ДН 03/4 от 2016г с 6 м. + 2 

месеца заради COV1D-19  /общо 8 месеца/ до 12.02.2022г. и предлага на ИС да одобри 

исканата промяна на срока и да се сключи допълнително споразумение.  
 

Решение на ИС: Приема договор ДН03/4 от 2016 г. да се удължи с общо 8 месеца - 6 м. 

+ 2 месеца заради COV1D-19 до 12.02.2022 г. като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране съгласно ПФНИ. 
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1.5.3. Доклад с вх. №100121/24 от 19/11/2020 г. във връзка с доклад №100121/22 от 30/10/2020. 

от доц. д-р Павлина Гатева, ръководител на договор ДН 13/16 от 21.12.2017г., на тема: 

„Неврофармакологични проучвания на новосинтезирани производни на мелатонина 

с ароилхидразонов фрагмент", Базова организация: МУ - София.  

Относно: Удължаване срока на проекта с 8 /осем/ месеца  

Обосновка: Настоящият Проект следва да бъде приключен на 18.06.2021 г. С даденото от 

страна на ФНИ двумесечно удължаване за всички неприключили проекти, би следвало нашият 

проект да приключи на 18.08.2021 г. 

Относно текущото изпълнение на Научния проект, Ви информирам за следното: 

1. Във връзка с изпълнението на програмата, заложена в проекта, в условията на 

пандемията с Ковид-19 срещаме трудности да приключим в срок дейностите, планирани в РП 3 

и 4, поради карантиниране на членове на екипа, което забавя нашата работа. 

2. Поради Ковид-кризата в световен мащаб практически всички научни форуми са 

отлагани, отменяни или в отделни случаи минават он-лайн. Това рязко намали възможността на 

екипа да информира научната общественост за резултатите от настоящия проект и да получава 

ценна обратна връзка и обмен на идеи. Бихме искали да представим резултатите от нашия 

проект на 56-тия Конгрес на Европейското дружество по токсикология Eurotox 2021 

(https://www.eurotox2021.com), който е планиран от 26 до 29 септември 2021. Надяваме се да 

има и други форуми, на които да представим нашите резултати, като е възможно някои от тях 

да се провеждат и онлайн. 

Във връзка с посочените по-горе две обстоятелства Ви молим да разрешите удължаване на 

срока на Договора на Научния проект ДН 13/16 от 21.12.2017 до 18.02.2022, т.е. удължаване 

с шест месеца, след вече обявеното от Вас 2-месечно служебно удължаване на всички 

текущи проекти.  

С копие до ръководителя на базовата организация 

Посочена конкретна дата на исканото удължение. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

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

молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК 

приема удължаване на срока на Договор ДН 13/16 с 6 м. + 2 месеца заради COV1D-19  /общо 8 

месеца/ до 18.02.2022г. и предлага на ИС да одобри исканата промяна на срока и да се сключи 

допълнително споразумение.  
 

Решение на ИС: Приема договор ДН13/16 от 2017 г. да се удължи с общо 8 месеца - 6 м. 

+ 2 месеца заради COV1D-19 до 18.02.2022 г. като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране съгласно ПФНИ. 

 

 

1.5.4. Доклад с вх. №100121/23 от 16/11/2020 г. от Проф. Радка Кънева дб, ръководител на 

договор ДН 03/14 от 19.12.2016г., на тема: „Микро РНК профилиране при 

аденокарциноми и плоскоклетъчни карциноми на белия дроб при български 

пациенти", Базова организация: МУ - София 

Относно: Промяна на финансов план. 

Обосновка: В ход е вторият етап от изпълнение на ръководения от мен проект с вх. No. 
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Н03/2016 на тема „Микро РНК профилиране на аденокарциноми и плоскоклетъчни карциноми 

на белия дроб при български пациенти“. Договор ДН03/14 от 19.12.2016 г. 

Във връзка с извънредните мерки, свързани с COVID-19 пандемията и поради ограничените 

възможности за пътуване, както и отлагането на по-голяма част от научните форуми или 

преминаването им във виртуален вариант, не е възможно да бъдат изразходени до края на 

втория етап оставащите средства по т. 2. Разходи за командировки в размер на 12556,79 лева. 

Моля за вашето одобрение оставащите средства по т.2. Разходи за командировки в размер на 12 

556,79 лева да бъдат прехвърлени както следва: 

Към т.1. Разходи за персонал, заплащане на членове на колектива 2 556,79 лв към т. 4. 

Заплащане на външни изпълнители. 10 000,00 лв. 

След прехвърлянето, общата сума за целия проект в т. 1 ще стане 24376.79 лв. (22 %), а в т.4 ще 

стане 20 000 лв. (18 %), и не надвишават допустимия максимален процент разходи по тези пера, 

съответно 35 % за т.1.( 38 640 лв.) и 20 % за т.4. ( 22080 лв.). 

Средствата ще бъдат изразходвани за поддръжка и ремонт на апаратурата, пряко свързана с 

изпълнение на задачите по проекта и допълнително заплащане на членове на колектива. 

Моля да бъде изготвено и сключено допълнително споразумение към договора, в съответствие 

с чл. 71 от ПФНИ, тъй като сумата надвишава 15% от ПДР за втори етап, но не повече от 25% 

от ПДР. 

Приложение: 

1. Оригинален финансов план по договора 

2. Коригирано разпределение на Финансовия план за 2 етап и общо за проекта. 

3. Копие до ректора на МУ-София  -  базова организация. 

 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

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

исканото преразпределение в бюджетните пера на финансовия план е над 15 

процента, но не повече от 25 процента от общия размер на допустимите преки разходи и е  в 

съответствие с насоките на конкурса. Исканото преразпределение в бюджетните пера на 

финансовия план е 22.74 % от преките допустими разходи /55200 лв./ и е  в съответствие с 

насоките на конкурса. ПНЕК предлага на ИС да се сключи допълнително споразумение с 

бенефициента. 
 

Решение на ИС: Приема исканото преразпределение на средства в размер на 12 556,79 

лв., което представлява 22,74% от пределно допустимите разходи, както следва: 12 

556,79 лева от т.2. Разходи за командировки в размер на 2 556,79 лв. да бъдат 

прехвърлени към т.1. Разходи за персонал, заплащане на членове на колектива и 10 

000,00 лв., към т. 4. Заплащане на външни изпълнители, като се сключи допълнително 

споразумение към Договор ДН 03/14 от 19.12.2016 г. по реда на чл. 71 от ПФНИ. 

 

 

1.5.5. Доклад с вх. №ФНИ-2018 от 06/10/2020 г. от Проф. дбн Росица Конакчиева, 

ръководител на договор КП-06Н33-13 от 18.12.2019г., на тема: „Системно- биологичен 

подход за изследване на репродуктивното здраве при човека с фокус върху 
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имуноневроендокринните сигнали контролиращи адаптацията", Базова организация: 

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски 

Относно: Промяна на финансов план. 

Обосновка: Поради неблагоприятно развитие на пандемичната ситуация с COVID-19, при 

което беше нарушен в значителна степен предварителния план за мобилности и доставки на 

апаратура и химикали, и във връзка с изпълнението на работната програма по проект 

"Системно- биологичен подход за изследване на репродуктивното здраве при човека с фокус 

върху имуноневроендокринните сигнали контролиращи адаптацията", финансиран чрез 

Договор КП-06-НЗЗ/13 от 18.12.2019г, обслужван от базова организация НИС- СУ , No НИС-

2874, предлагам с днешна дата промяна във Финансовия план и бюджета на проекта съгласно 

следното преразпределение: 

1. В статия 2. Разходи за командировки средствата от 9 800,00 лева не могат да бъдат 

изразходвани в пълния им планиран размер и се предлага да останат в размер на 1 000,00 лева 

за покриване на разходи по участие на участници в екипа в национални събития и такси за 

участие в он-лайн обучения. Предлаганият бюджет за 2. Разходи за командировки е в размер на 

1 000,00 лева. 

2. В статия 3. Разходи за ДМА и ДИМА - към планирания бюджет от 10 800,00 лева се 

предлага прехвърляне на 1 800,00 от статия 2 (по точка 1). Сумата е необходима за закупуване 

на С02 Инкубатор подходящ за клетъчни култури поради дефектиране на наличния и липса на 

основен надежден апарат за култивиране на клетки в базовата организация. Сумата от 10 800 

лева не е изразходвана до този момент поради затруднения с доставчиците при исканата 

предходна промяна. В ход е вътрешна тръжна процедура към СУ „Св. Климент Охридски" с 

възможност за закупуване на инкубатор с цена с ДДС до 12 300 лева (налице е потенциален 

Изпълнител, вж. Приложение). С останалите средства от 300 лева може да бъде закупено друго 

дребно оборудване с общ предназначение (пипети). Предлаганият бюджет за ДМА и ДНМА е в 

размер на 12 600,00 лева. 

3. Предлага се прехвърляне на сумата от 2 500,00 лева от статия 2. Разходи за 

командировки към статия 4. Разходи за външни услуги пряко свързани с проекта за заплащане 

изработването на специфични хормонални, биохимични и генетични анализи в специализирана 

лаборатория, вкл. заплащане на външни консултанти (РП1 2.3, 2.4; РПЗ 1.2.)- Предлаганият 

бюджет за 4. Разходи за външни услуги е в размер на 5 000,00 лева. 

4. Предлага се прехвърляне на сумата от 4 500,00 лева от статия 2. Разходи за 

командировки към статия 5. Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи за 

закупуване на специфични имунофлуоресцентни китове за клетъчни маркери и рецептори във 

връзка с изпълнението на задачи по РП 2. Дейност 1.1., 1.2. 2.2; РП 3. Дейност 1.2. Тяхното 

планиране е възможно на този етап благодарение на ново-закупената автоматизирана инвертна 

флуоресцентна система в Биологически факултет за наблюдение на клетъчни култури ин-виво и 

провеждане на цитокинетични експерименти. 

Предложените промени предвиждат преразпределение на финансови средства между отделните 

видове допустими разходи за първи етап, без да се нарушават ограниченията за размера на 

допустимите разходи. Основните промени са свързани със затрудненията в осъществяване на 

командировки и посещения в/към България и невъзможност за усвояване на предвидените там 

средства, както и със затруднения при осъществяване в срок на планирани доставки на 

апаратура. 
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Приложение: Оригинален финансов план по договора; Коригиран Финансовия план; Финансова 

обосновка; Копие до ръководителя на базова организация. 

 

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Медицински науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

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

исканото преразпределение в бюджетните пера на финансовия план е над 15 

процента, но не повече от 25 процента от общия размер на допустимите преки разходи и е  в 

съответствие с насоките на конкурса . Исканото преразпределение на средствата от 8800 лв. 

представлява 15,87% от преките допустими разходи. 

От перо Разходи за командировки се прехвърлят средства в размер на 8800 лв., както следва: 

-1800 лв. в перо Разходи за ДМА и НДМА 

-2500 лв. в перо Разходи за външни услуги 

-4500 лв. в перо Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, 

В актуализирания финансов план са спазени насоките на конкурса и не се надвишават 

процентите от преките допустими разходи. ПНЕК предлага на ИС да се сключи допълнително 

споразумение с бенефициента. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри промяната и да се сключи допълнително споразумение с 

бенефициента. 
 

Решение на ИС:  

Приема исканото преразпределение на средства в размер на 8800,00 лв., което 

представлява 15,87% от преките допустимите разходи, както следва от перо Разходи за 

командировки се прехвърлят средства в следните пера: 

- 1800 лв. в перо Разходи за ДМА и ДНМА 

- 2500 лв. в перо Разходи за външни услуги 

- 4500 лв. в перо Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, като се 

сключи допълнително споразумение към Договор КП-06Н33-13 от 18.12.2019г. по реда 

на чл. 71 от ПФНИ. 

 

 

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

изпълнението на договор ДН-03/16 от 19.12.2016 г. на тема: „Разработване на 

съвременни методи за ранна и бърза диагностика на Неонатален респираторен 

дистрес синдром при рискови новородени деца”, Ръководител доц. д-р Албена 

Йорданова, Базова организация Медицински факултет на Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

Етап на изпълнението: Окончателен 

Оценка за изпълнението: Много добър 

Данни за проекта: 

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

Рецензент 1 –100% 

Рецензент 2 –100% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за етапа: 60 000 лв. 
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Остатък от 1 етап: 1998.78 лв. 

Неизразходвани средства: 0,01 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 61998,77 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации (общо): 4 

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

От тях с импакт ранг:  

Брой участия в научни форуми: 12  

 

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

оценка „Мн. добър“ на научната част по договор ДН03/16 от 2016 г.  

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

одитор, че разходите по договора за 2 етап са признати и законосъобразни в размер на 

61998,77 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.; неизразходвани средства – 

0,01лв.  

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер на 0,01 

лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по договор № 

ДН 03/16 от 19.12.2016 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 
 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор ДН 03/16 от 2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

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

размер на 61998,77 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0.00 лв. 

Неизразходваните средства са 0.01 лв. 

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

на 0.01 лв. 

4. Приема договор ДН 03/16 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

проект. 

 

 

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

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

инспекция на Фонд „Научни изследвания“ във връзка с финансовите отчети на договори, 

финансирани по конкурса за финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 

2014 г., която беше проведена в периода март - август 2020 г. и във връзка с решения на 

ИС, приети в  Протокол 41/20.11.2020 г. 

Решение на ПНЕК:   
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Бяха определени докладчици на посочените в предварителния доклад на АДФИ договори от 

Конкурс 2014 г. към направление Медицински науки. 
 

Решение на ИС: Приема за сведение.  

 

 

1.6. Доклад с Вх. № ФНИ-249 от 27.01.2021 г. от проф. д-р Дамянка Гетова – председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Медицински науки относно отчети от 

ръководители: 

 

1.6.1. Доклад с вх. №94ПП/31 от 10/12/2020 г. от проф. дн Павлина Долашка, Партньор по 

договор ДН 03/13 от 2016г., на тема: „Промени в състава и термодинамичните 

свойства на мозъчния протеом при невродегенеративни нарушения - връзка на 

екзотермните процеси в протеома с механизма на формиране на плаки ", Базова 

организация: Медицински университет - София.  

Относно:  Възражение срещу решение на ИС публикувано в Протокол № 39/06.11.2020 г. 

Обосновка: Във връзка с Решение на ИС публикувано в Протокол № 39/06.11.2020 г. при 

оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от изпълнението на договор 

ДН-03/13 от 2016 г. на тема: „Промени в състава и термодинамичните свойства на мозъчния 

протеом при невродегенеративни нарушения - връзка на екзотермните процеси в протеома с 

механизма на формиране на плаки“, ръководител акад. Борис Тенчов, дбн, Базова организация 

Медицински Университет - София. 

ИС посочва като непризнати разходи за ИОХЦФ-БАН в размер на 783,40 лв. за външни услуги 

(заплащане на такса за публикация). На какво основание е взето това решение, след като това е 

единствената статия в отчета, която представя резултати от извършените изследвания върху 

плъхове, като това е обекта на изследвания, посочен в програмата на проекта, а не мишки, хора 

и др. Средствата в перо «Външни услуги» са предназначени и за покриване на такива разходи. 

ИС на ФНИ приема за нормално да се работи с обекти, които не са посочени в програмата, като 

публикуваните статии от Борис Тенчов за мишки и няма нито една статия за плъхове, които са 

записани в работната програма. Допустимо ли е да кандидатстваме с един обект на изследване, 

а да представяме отчети с работа върху други съвсем различни обекти на изследване? 

Възражението е приложение към настоящия доклад. 

 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК не уважава искането на проф. Долашка, тъй като съгласно чл. 89 от ПФНИ, възражение 

срещу решение на ИС по отношение на приемането на финансов отчет и одитно становище, 

може да бъде подадено само от ръководителя на научния колектив или чрез ръководителя на 

базовата организация. На основание на споразумението за партньорство между базовата 

организация и партньорската, възражение може да бъде прието от ръководителя на базовата 

организация, за да се разгледа по реда на чл. 89 от ПФНИ.  
 

Решение на ИС: приема решението на ПНЕК. 

 

 



 

 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 45/29.01.2021  34 
 

1.6.2. Писмо с вх. №100121/1 от 04/01/2021 г. от акад. проф. д-р Лъчезар Трайков дмн, 

Ректор на Медицински университет - София.  

Относно:  Отговор по т.5 от решение на ИС по Доклад разгледан в т. 1.1.1. на стр. 3, от 

Протокол № 39/06.11.2020 г. 

Обосновка: Във връзка с получено в ректората на МУ-София писмо с ваш № 100121/26 от 

01.12.2020 г., по повод решение на Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ по 

договор ДН-03/13 от 2016 г. с водещ изследовател Акад. Борис Тенчов, Ви уведомяваме, че 

изразходените средства но Договор Д-27/2015 г. от конкурс „ГРАНТ“ са в размер на 4 994, 37 

лв. /четири хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и 37ст. 

 

Решение на ПНЕК:   
Позовавайки се на експертно мнение от Даниела Козовска, внесено с Доклад с вх.№94ДД/1 от 

11.01.2021г., ПНЕК приема сумата, която МУ-София е изразходил по конкурс „ГРАНТ“ която е 

в размер на 4994,37 лв. /четири хиляди деветстотин деветдесет и четири лв. и 37 ст./. 

Необходимо е сумата за припокриване на дейностите по двата проекта, да бъде възстановена на 

ФНИ. В тази връзка следва да бъде уведомен ръководителя на договора Академик Борис 

Тенчов, дбн и базовата организация - Медицински Университет - София. 
 

Решение на ИС: приема сумата от 4994,37 лв. изразходена по Договор Д-27/2015 г. от 

конкурс „ГРАНТ“ на МУ-София, която се припокрива с РП2 по договор ДН 03/13 от 

2016 г. да бъде възстановена на ФНИ. 

 

 

1.6.3. Доклад с вх. вх.№94ББ/1 от 04.01.2021г., във връзка с Доклад с. №94ББ/20 от 

11/12/2020г. от акад. Борис Тенчов, Ръководител на Договор ДН 03/13 от 2016г. на тема: 

„Промени в състава и термодинамичните свойства на мозъчния протеом при 

невродегенеративни нарушения - връзка на екзотермните процеси в протеома с 

механизма на формиране на плаки ", Базова организация: Медицински университет - 

София.  
Относно: Възражение срещу Решение на Изпълнителния Съвет на Фонд „Научни 

изследвания“, инкорпорирано в т. 1.1 по Протокол №39/6.11.2020 г. 

Правно основание: чл.89, ал.1 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ 

Обосновка: Приложение №1 към настоящия протокол/доклад. Съдържа 22 страници 

възражение. 

Решение на ПНЕК:   
Имайки предвид и доклад на адв. Андреева, внесен с Вх.№80/2 от 12.01.2021 г., извадка от 

доклада : 

„В писмо 94ББ/1 от 04.01.2021 год. са изложени възражения относно забавяне при приемането на отчета, 

посочени са публикации, че е депозирал възражение срещу одита по договора, взема се отношение по 

оценките на оценителите и в тази връзка следва да се изиска становище от ПНЕК относно всички 

пунктове - подаден ли е отчета по договора в изискваната форма от Фонда, защо е забавено 

разглеждането на отчета, има ли възражение срещу одитното становище, разгледано ли е от ПНЕК по 

реда на ПФНИ, както и становище по възраженията срещу изводи на оценителите“. 
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 ПНЕК взе решения по исканията: 

  Отчета по проект ДН-03/13 от 2016 г не е представен според изискванията на ФНИ – 

като единен отчет от базовата организация и партньорските организации. Постъпил е отчет от 

Ръководителя на проекта акад. Б. Тенчов, представящ резултати от базовата организация. 

Отделно е представен отчет от проф. П. Долашка от партньорската организация с резултати от 

техни проучвания по проекта. Не са представени документи от етичната комисия за провеждане 

на клинични проучвания. Налице са възникнали проблеми между ръководителя на базовата 

организация и партньорите по изпълнението на проекта, както личи от предишна 

кореспонденция, приложена като коментар към възражението на акад. Б. Тенчов от 04.01.2021 

г. 

 Забавено е разглеждането на отчета от ПНЕК поради това, че същият не е предоставен 

по изискванията на ФНИ като единен отчет на базова организация ведно с партньори, поради 

отказ на оценители да оценяват отчетите по проекта и затрудняване работата на ПНЕК поради 

изтичане на мандата на старата и включване на нова ПНЕК. Съдебните спорове между 

ръководителя на договора и партньорските организации също са основание за това забавяне с 

оглед изчакване на съответните съдебни решения. 

 ПНЕК потвърждава приемането на становищата на оценителите и на докладчика 

по отчета на проекта без забележки. Следва да се има предвид, че отчета и одита от базовата 

организация са постъпили с вх.№ от 11 юли 2018г. – което е почти месец след датата посочена 

от акад. Тенчов във възражението с №94ББ/1 от 04.01.2021 г.  

 По повод възражението на ръководителя на проекта акад. Б. Тенчов към одитора, 

ПНЕК констатира, че към 28 юни 2016г. и към 18 юни 2018 г. в деловодната система няма 

депозирано възражение срещу одитора Радка Боевска, както се посочва на стр. 4 от 

възражението му. По тази причина, то не е игнорирано от  ИС и от ПНЕК, а такова просто 

липсва. Поради липса на възражение срещу Радка Боевска, няма основания същото да бъде 

разглеждано по реда на чл. 89 от ФНИ, тъй като не е постъпило официално във Фонда. 

 ПНЕК не приема възражението на акад. Тенчов срещу научната оценка „добър“ на 

отчета за първи етап на проекта. По проекта са отчетени 7 научни статии за етапа, като 3 от 

тях са в списания с импакт фактор (1 в Molecular Basis of Disease IF 5.476 и 2 в Thermochimica 

Acta IF 2.236). Две статии са изпратени за печат. Една статия е отпечатана в Сборник на СУБ и 

1 е в списание с импакт ранг. По проекта ГРАНТ на МУ-София има само 4 участия на научни 

форуми 3 през 2015г и 1 през май 2016г. Има и 1 статия изпратена за печат. Основно оценката 

се дължи на пълното дублиране на дейностите по отчитания проект в РП2 и проекта 

ГРАНТ на МУ-София, както и на възникналите конфликти в колективите на базовата и 

партньорските организации, както личи от кореспонденцията между тях и ФНИ и 

наличието на дълбок конфликт между базовата и партньорските организации, което 

прави невъзможно изпълнението на проекта в този авторски колектив, с който проекта е 

оценен и класиран в рамките на конкурса. 

 ПНЕК предлага ИС да поиска от ръководителя на базовата организация отговор, дали 

в момента ръководителя на проекта е на основен трудов договор към МУ-София - базова 

организация, както е според изискванията на ФНИ за ръководител на проект. В случай, че не е 

на основен трудов договор, моля да се посочи № на документ за освобождаване с дата и да се 

предостави копие от документа на ФНИ. 
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 ПНЕК потвърждава решението си от Протокол № 12 от 25.09.2020 г. и предлага на 

ИС да прекрати договора на проект ДН-03/13 от 2016г предвид всичко гореизложено. 

 

Решение на ИС:  

1. По отношение възражението за получената оценка на научната част по договор ДН 

03/13, в съответствие с Правилника на ФНИ, от ПНЕК да бъде определен супер 

оценител, след което ПНЕК и ИС да обсъдят отново оценката. 

2. ИС не отменя решението си прието в Протокол №39 от 06.11.2020 г. Изисква от 

ПНЕК допълнителни пояснения, чрез писмо до Ректора на МУ-София, в качеството 

му на ръководител на базовата организация, дали в момента ръководителя на проекта 

акад. Б. Тенчов е назначен на трудов договор към МУ-София, както е според 

изискванията на Насоките за конкурса. В случай, че не е на основен трудов договор, 

да се посочи № на документ за освобождаване с дата и да се предостави копие от 

документа на ФНИ. 

 

 

1.6.4. Доклад с вх. №ФНИ-50 от 12/01/2021 г. от проф. Светла Данова дбн, ръководител на  

договор КП-06-ОПР 03/16 от 2018г., на тема: „Пробиотици и здраве: Механизми на 

полезно действие при подбрани български щамове млечно кисели бактерии", Базова 

организация: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив 

Обосновка: По време на изпълнение на проекта настъпиха промени, по обективни причини в 

състава на работния колектив както следва: 

1. Доц. д-р Стоянка Стоицова - изпрати молба за напускане поради пенсиониране и лични 

семейни ангажименти зад граница 

2. Новоприет през първи етап на проект млад учен - Савина Дамянова Георгиева, след 

защитата на дипломна работа, разработена в рамките на проекта, напусна Института по 

микробиология. Новото работно място - болнична клинична лаборатория не и позволява да 

съвместява двете дейности и тя подаде заявление за напускане на екипа. (Приложено) 

С настоящото заявление молим да ни бъде разрешено включването на двама нови млади учени, 

към екипа на Базовата организация: 

1. Петя Димитрова 

2. Кристина Костова 

Те ще се включат по изпълнение на задачите от втори етап по РП 1; РП1А, РП2 и РПЗ, което е 

от значение за цялостното изпълнение на проекта. Освен това в проекта е заложено 

включването на млади учени, студенти, (отбелязано е в Плана за разпространение на 

резултатите), които се надяваме след приключване на проекта да останат на работа или да 

продължат в докторантура. Това е и една от дългосрочните цели на проекта - да има 

приемственост в работата, колективът да се разраства и да се продължат изследванията на 

българските млечно кисели бактерии в съответствие с новите научни предизвикателства. За 

съжаление финансовите условия в БАН все още не представят много атрактивни възможности 

за привличане на специалисти и затова искрено се надяваме интересните изследвания да са 

мотив тези млади учени да останат. За това ще помогне тяхното включване в колектива. Това е 
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и нашата молба. Прилагаме електронно всички необходими документи съгласно правилата на 

ФНИ за извършване промени в колективите на проектите: 

(1) Списък па колектива, работил през 1ви етап на проекта и нов Списък-предложение за 

промени на състава за втори етап. 

(2) Попълнени заявления за включване на млади учени в колектива заедно с техните CV във 

формите на ФНИ, на български и английски. 

(3) Подписани заявления от членове на колектива, които напускат 

(4) Подписано Заявление от колектива на Базовата организация за съгласие с промените 

(5) Списък-копие с персонални емайли изразяващи съгласието на всички членове на 

колектива за предложените промени, изготвен и представен на база он-лайн комуникация 

поради извънредната епидемиологична обстановка и ограниченията за  контакти и събиране на 

колектива. 

(6) Нов списък на научния колектив. 

 

Решение на ПНЕК:   

ПНЕК по Медицински науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

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

молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема 

промените както следва: 

 Приема напускането на  Доц. д-р Стоянка Стоицова. 

 Приема напускането на Савина Дамянова Георгиева – млад учен. 

 Приема включването на Петя Димитрова - млад учен – бакалавър. 

 Приема включването на Кристина Костова - млад учен – бакалавър. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканите промени в състава на научния колектив. 
 

Решение на ИС: Приема освобождаването на Доц. д-р Стоянка Стоицова и Савина 

Георгиева – млад учен, от научния колектив и включването на Петя Димитрова - млад 

учен – бакалавър и Кристина Костова - млад учен – бакалавър по договор КП-06-ОПР 

03/16 от 2018г. 

 

 

1.6.5. Доклад с вх. №ФНИ-26 от 06/01/2021 г. от д-р Цветан Цветанов дм, ръководител на  

договор КП-06-М23/2 от 18.12.2018г., на тема: „Буферирани локални анестетици и 

приложение на нови лекарствени средства след локална анестезия при оперативни 

интервенции в оралната хирургия", Базова организация: МУ- Пловдив. 

Относно: Решение на Изпълнителен Съвет в Протокол №39 от 06.11.20г. за прекратяване на 

Договор КП-06-М23/2 от 18 декември 2018 г. 

Обосновка: Във връзка с решение на Изпълнителен Съвет на ФНИ относно мой доклад с вх. 

№ ФНИ-1486 от 21/08/2020 г. и електронно писмо от Г-жа Рахнева - Старши експерт - секретар 

на НЕК по медицински и биологически науки към ФНИ от 21.12.2020 г., Ви информирам, че 

след оценка на създалите се условия заключението е, че работната програма на проект с 

Договор КП-06-М23/2 от 18 декември 2018 г. «Буферирани локални анестетици и приложение 

на нови лекарствени средства след локална анестезия при оперативни интервенции в оралната 

хирургия», на Медицински университет - Пловдив (Факултет по дентална медицина), с научен 
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ръководител - Д-р Цветан Цветанов, дм, не може да бъде изпълнена както е била оценена в 

рамките на конкурса и в съответствие с договора по одобрения проект. 

В качеството си на ръководител на научния екип ще стартирам подготовка на научен и 

финансов отчет, след което да се пристъпи към прекратяване на договора. 

Считам, че така създалите се условия, обуславящи невъзможността за пълно изпълнение на 

работната програма, попадат в хипотезата на чл. 16, ал. 1 от Договора по проекта и по тази 

причина моля да се верифицират извършените разходи. До изготвянето на научния и финансов 

отчет предстои изплащане на възнаграждения на изследователите, положили труд в изпълнение 

на работната програма. На последните не са изплащани възнаграждения до момента. 

 

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 и във връзка с доклад от адв. Андреева с вх.№ФНИ-54 

от 12.01.2021г. ПНЕК приема срокът за подаването на научен и финансов отчет и одит по 

договор КП-06-М23/2 да е до 1 /един/ месец от приключване на договора, което съгласно 

договора и служебно предоставеното удължаване от 2 месеца следва да се извърши през м. март 

2021 год. 

Във връзка с доклад от Даниела Козовска с вх. № ФНИ-47 от 11.01.2021г., възнагражденията на 

научния колектив трябва да се заплатят съобразно извършените от тях дейности за научните 

задачи, които са били изпълнени. В проекта има 3 научни задачи, изпълнени са 2 и една не 

може да бъде изпълнена. След като има изпълнени задачи и положен труд от екипа би следвало 

този труд да се заплати, като се съблюдават Насоките на конкурса и Правилата за допустимите 

разходи на различните видове конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, 

предоставени от ФНИ. 

ПНЕК приема, съгласно чл. 69 от ПФНИ, финансовите средства по проекта да се изразходват 

законосъобразно, съгласно предвидените във финансовия план групи разходи, като се 

остойностят изпълнените дейности и бъде представен актуализиран финансов план. Въз основа 

на него следва да се представят финансов отчет и одитен доклад. 

ПНЕК предлага на ИС да приеме краен срок за предаване на отчетната документация до 

18.03.2021 г.  
 

Решение на ИС:  
Приема изплащането на възнаграждения на екипа спрямо извършените дейности по 

осъществените работни пакети от работната програма. 

Приема краен за отчитане до 18.02.2021 г. и предаване на отчетната документация до 

18.03.2021 г. 

 

 

1.6.6. Доклад с вх. №ФНИ-139 от 15/01/2021 г. от проф. д-р Милена Шиварова, ръководител 

на договор КП-06-Н23/4., на тема: „Имуномодулиране на раковите заболявания от 

некласическите HLA молекули - MIC", Базова организация: Медицински университет 

– София. 

Относно:  Промяна във финансов план. 

Обосновка: Във връзка с изпълнението на договор N9 КП-06-Н23/4 от 17.12.2018г. на тема 

„Имуномодулиране на раковите заболявания от некласическите HLA молекули - MIC", бихме 
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искали да Ви помолим неизразходваните средства от първи етап по договора в размер на 

13186,65 лв. да бъдат прехвърлени за използване през втори етап. Искането ни е в съответствие 

с изискванията на Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл.71 до чл.75 от 

ПФНИ, т.1, чл. 7. 

 

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 сумата от 

13186,65 е до 25% от ПДР /55800 лв./ и е разпределена по пера, така че да не надвишава 

максимално допустимите им стойности според насоките на конкурса.  ПНЕК предлага ИС да 

одобри преразпределението като се сключи допълнително споразумение.  
 

Решение на ИС:  

Докладът ще бъде разгледан при приемане на отчета на проекта за първия етап. 

 

 

1.7. Допълнение към Доклад №ФНИ-87 от 14.01.2021г. от проф. Мариела Оджакова – 

председател на на ПНЕК по биологически науки, разгледан в Протокол 44/20.01.2021 г. 

по т. 2.5. от дневния ред.  

 

1.7.1. Запознаване с предварителен доклад от Агенция за държавна финансова инспекция с вх. 

№ 0416/89 от 18.11.2020 г. 

Членовете на комисията се запознаха с предварителен доклад от Агенция за държавна 

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

на Фонд „Научни изследвания“ във връзка с финансовите отчети на договори, финансирани по 

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

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

41/20.11.2020 г. 

Решение на ПНЕК: 

Бяха определени докладчици на посочените в предварителния доклад на АДФИ – 2 бр. 

договори от Конкурс 2014 г. към направление Биологически науки. 
 

Решение на ИС: Приема за сведение.   

 

 

1.8.1. Доклад с Вх. № ФНИ-270 от 28.10.2020 г. от проф. Николай Манев председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Математически науки и информатика 

относно отчети и доклади от ръководители: 

 

1.8.1.1. Обсъждане и оценяване на научната   част на отчета за втори етап от изпълнението на 

договор №ДФНИ И 02/17 от 2014 г. на тема: „Фундаментални изследвания на 

стохастични разклоняващи се процеси - гранично поведение, статистически изводи и 

приложения“ с ръководител проф. д-р Марусия Божкова, базова организация: Софийски 
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университет "Св. Климент Охридски" и във връзка с доклад за фактически констатации 

вх. №94АА/15 от 27.07.2018 г. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 25 

От тях с импакт фактор: 9 

От тях с импакт ранг: 7 

Брой участия в научни форуми: 25 

 

Решение на ПНЕК:   

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

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/17 от 2014 г. 
 

Решение на ИС:   

На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема отлична оценка (по шестобалната 

система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/17 от 2014 г. 

 

 

1.8.1.2. Обсъждане и оценяване на научната  част на отчета за втори етап от изпълнението на 

договор №ДФНИ И 02/19 от 2014 г. на тема: „Нови математически и статистически 

методи за машинно обучение с приложения в съвременните технологии за генетично 

секвениране“ с ръководител проф. дмн Евгения Стоименова, базова организация: 

Институт по математика и информатика – БАН и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №94ЙЙ/18 от 16.08.2018 г. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 22 

От тях с импакт фактор: 8 

От тях с импакт ранг: 3 

Брой участия в научни форуми: 38 

 

Решение на ПНЕК:   

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

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/19 от 2014 г. 
 

Решение на ИС:   

На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка (по 

шестобалната система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/19 от 2014 

г. 

 

 

1.8.1.3. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втори етап от изпълнението на 

договор №ДФНИ И 02/16 от 2014 г. на тема: „Биоинформатични изследвания: нагъване 

на протеини, докинг и предсказване на биологична активност“ с ръководител доц. д-р 

Иван Тренчев, базова организация: Югозападен университет "Неофит Рилски" – 
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Благоевград и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ВВ/14 от 

14.06.2018 г. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 22 

От тях с импакт фактор: 7 

От тях с импакт ранг: 8 

Брой участия в научни форуми: 12 

Препоръка: Колективът трябва да се стреми да публикува своите резултати в по-реномирани 

списания. 

 

Решение на ПНЕК:   

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

шестобалната система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/16 от 2014 г. 

 

Решение на ИС:   

На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема много добра оценка (по 

шестобална система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/16 от 2014 г. 

 

 

1.8.1.4. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втори етап от изпълнението на 

договор №ДФНИ И 02/20 от 2014 г. на тема: „Ефективни паралелни алгоритми за 

големи изчислителни задачи“ с ръководител проф. Стефка Фиданова, базова 

организация: ИИКТ, БАН и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №94ЙЙ/3 

от 15.01.2018 г. 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 57 

От тях с импакт фактор: 17 

От тях с импакт ранг: 19 

Брой участия в научни форуми: 37 

 

Решение на ПНЕК:   

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

шестобалната система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/20 от 2014 г. 
 

Решение на ИС:   

На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема отлична оценка (по шестобална 

система) на научната част на проект по договор №ДФНИ И 02/20 от 2014 г. 

 

 

1.8.2. Доклад с Вх. № ФНИ-220 от 22.10.2020 г. от проф. Николай Манев председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Математически науки и информатика 

относно разглеждане на констатации на АДФИ в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него от научната област на ПНЕК по 
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Математически науки и информатика и приемане на решение за окончателно 

приключване на договори от конкурс 2014 год.: 

 

1.8.2.1. Преразглеждане на финансовата част по договор № ДФНИ И 02/1 от 12.12.2014 г. на 

тема: „Интелигентен интерфейс човек-компютър за асистиращи медицински системи, 

подобряващи качеството на живот на хора с двигателни увреждания“, с ръководител: 

проф. д-р Владимир Пулков, базова организация: Технически университет – София, въз 

основа на констатациите на АДФИ в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 г.  

Окончателният отчет на научната част на договора е приет с Протокол на ПНЕК № 7/24.02.2020 

г. и Протокол № 11/28.02.2020 г. на ИС с оценка Добър. 

Финансовата част на отчета е приета на основание на постъпил доклад за фактически 

констатации с вх. № 94СС/7/01.02.2018 г. от регистриран одитор № 0506. 

На основание доклада за фактически констатации, ИС приема финансовата част за втория етап 

на договора (Протокол № 11/28.02.2020 г.). 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. по договори от научната област на ПНЕК по 

Математически науки и информатика и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори от извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от конкурс за 

финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 година на извадков 

принцип са направени следните констатации по договор № ДФНИ И 02/1 от 12.12.2014 г.: 

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

 

 
Договор: ДФНИ И02/1  от 12.12.2014 год.  

 

 
Базова организация: Технически университет - София 

 

 
Ръководител: проф. д-р Владимир Пулков 

 

   
1 Първоначална сума на договора:  240 000,00 лв 

2 Получена сума за първи етап: 132 000,00 лв 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 лв 

4 Получена сума за втори етап: 96 700,00 лв 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 19.12.2016 лв 

6 Общо получена сума: 228 700,00 лв 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 6 124,99 лв 

8 Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 
24 085,22 лв 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада 

на АДФИ):  

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 11 388,23 лв 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано 

използвани средства (според доклада на АДФИ): 
13 710,77 лв 

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 582,67 лв 

13 Признати разходи:  173 390,79 лв 
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14 Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 6 124,99 лв 

15 Дата, на която сумата е възстановена: 28.3.2019 лв 

16 Възстановена сума от бенефициента (по т. 9, 10, 11): 4 450,72 лв 

17 Дата, на която сумата е възстановена: 28.3.2019 лв 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани 

средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

24 667,89 лв 

19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 

недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

20 648,28 лв 

Решение на ПНЕК: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год., в размер общо на 24 667,89 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 20 648,28 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

3. Сумата на признатите разходи е в размер на 173 390,79 лв. 

4. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА 

и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-

23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 24 667,89 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени 

в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 20 648,28 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на 

сумата. 

3. Сумата на признатите разходи е в размер на 173 390,79 лв. 

4. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.8.2.2. Преразглеждане на финансовата част по договор № ДФНИ И 02/9 от 12.12.2014 г.  на 

тема: „Теоретично и числено изследване на нелинейни математически модели“, с 

ръководител: проф. дмн Николай Кутев, базова организация: Институт по математика и 

информатика – БАН, въз основа на констатациите на АДФИ в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 г. 

Окончателният отчет на научната част на договора е приет с Протокол на ПНЕК № 7/24.02.2020 

г. и Протокол № 11/28.02.2020 г. на ИС с оценка Отличен. 

Финансовата част на отчета е приета на основание на постъпил доклад за фактически 

констатации с вх. № 94ЙЙ/2/11.01.2018 г. от регистриран одитор № 0301. 
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На основание доклада за фактически констатации, ИС приема финансовата част за втория етап 

на договора (Протокол № 11/28.02.2020 г.). 

 

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

област на ПНЕК по Математически науки и информатика и приемане на решение за 

окончателно приключване на договори от извършена проверка на финансовото изпълнение на 

договорите от конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 

2014 година на извадков принцип са направени следните констатации по договор № ДФНИ И 

02/9 от 12.12.2014 г.: 
Приложение: копие от констатацията от доклада на АДФИ за договора. 

 

 
Договор: ДФНИ И02/9  от 12.12.2014 год.  

 

 
Базова организация: Институт по математика и информатика - БАН 

 

 
Ръководител: проф. дмн Николай Кутев 

 

   
1 Първоначална сума на договора:  214 500,00 

2 Получена сума за първи етап: 117 975,00  

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 96 038,69 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 24.11.2016 

6 Общо получена сума: 214 013,69 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 739,79 

8 Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 
2 482,96 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада 

на АДФИ):  

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 
 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано 

използвани средства (според доклада на АДФИ):  

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 30,32 

13 Признати разходи:  210 790,94 

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

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

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

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
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18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани 

средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и неустойка 

за закъснение при предаване на отчет) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

3 253,07 

19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 

недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

 

0,00 

Решение на ПНЕК: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 3 253,07 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

2. Сумата на признатите разходи е в размер на 210 790,94 лв. 

3. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА 

и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-

23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 3 253,07 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на признатите разходи е в размер на 210 790,94 лв. 

3. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.8.2.3. Преразглеждане на финансовата част по договор № ДФНИ И 02/14 от 12.12.2014 г. на 

тема: „Анализ и геометрия върху Риманови и комплексни многообразия“, с 

ръководител: проф. дмн Йохан Давидов, базова организация: Институт по математика и 

информатика – БАН, въз основа на констатациите на АДФИ в Доклад № ДИД2-СФ-23 

от 13.11.2020 г. 

Окончателният отчет на научната част на договора е приет с Протокол на ПНЕК № 9/21.06.2018 

г. и Протокол №23/29.06.2018 г. на ИС с оценка Отличен. 

Финансовата част на отчета е приета на основание на постъпил доклад за фактически 

констатации с вх. № 94ЙЙ/7/15.06.2018 г. от регистриран одитор № 0301. 

На основание доклада за фактически констатации, ИС приема финансовата част за втория етап 

на договора (Протокол № 11/28.02.2020 г.). 

 

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

област на ПНЕК по Математически науки и информатика и приемане на решение за 

окончателно приключване на договори от извършена проверка на финансовото изпълнение на 

договорите от конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 

2014 година на извадков принцип са направени следните констатации по договор № ДФНИ И 

02/14 от 12.12.2014 г.: 
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Приложение: копие от констатацията от доклада на АДФИ за договора. 

 

 
Договор: ДФНИ И02/14  от 12.12.2014 год.  

 

 
Базова организация: Институт по математика и информатика - БАН 

 

 
Ръководител: проф. дмн Йохан Давидов 

 

   
1 Първоначална сума на договора:  72 270,00 

2 Получена сума за първи етап: 39 748,50 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 32 484,04 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 23.11.2016 

6 Общо получена сума: 72 232,54 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 37,42 

8 Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 
1 169,51 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада 

на АДФИ):  

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 525,95 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано 

използвани средства (според доклада на АДФИ):  

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 9,03 

13 Признати разходи:  70 499,66 

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

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

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

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани 

средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и неустойка 

за закъснение при предаване на отчет) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

1 215,96 

19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 

недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

525,95 

 

Решение на ПНЕК: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 
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13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 1 215,96 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

2. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 525,95 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

3. Сумата на признатите разходи е в размер на 70 499,66 лв. 

4. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА 

и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 

от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 1 215,96 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени 

в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 525,95 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на 

сумата. 

3. Сумата на признатите разходи е в размер на 70 499,66 лв. 

4. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.8.2.4. Преразглеждане на финансовата част по договор № ДФНИ И 02/16 от 12.12.2014 г. на 

тема: „Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на 

биологична активност“, с ръководител: доц. д-р Иван Тренчев, базова организация: 

Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград, въз основа на констатациите 

на АДФИ в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 г. 

Окончателният отчет на научната част на договора е приет с Протокол на ПНЕК № 

11/31.07.2020 г. и Протокол №45/29.01.2021 г. на ИС с оценка Много добър. 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. по договори от научната област на ПНЕК по 

Математически науки и информатика и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори от извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от конкурс за 

финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 година на извадков 

принцип са направени следните констатации по договор № ДФНИ И 02/16 от 12.12.2014 г.: 

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

 

 
Договор: ДФНИ И02/16 от 12.12.2014 год.  

 

 
Базова организация: Югозападен университет "Неофит Рилски" - 

Благоевград  

 
Ръководител: доц. д-р Иван Тренчев 

 

   
1 Първоначална сума на договора:  221 250,00 

2 Получена сума за първи етап: 121 687,50 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 



 

 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 45/29.01.2021  48 
 

4 Получена сума за втори етап: 69 213,75 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 29.11.2016 

6 Общо получена сума: 190 901,25 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 27 530,67 

8 Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 
374,33 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада 

на АДФИ):  

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 6 075,82 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано 

използвани средства (според доклада на АДФИ):  

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 

 13 Признати разходи:  156 920,43 

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

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

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

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани 

средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

27 905,00 

19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 

недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

6 075,82 

 

Решение на ПНЕК: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год., в размер общо на 27 905,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 6 075,82 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

3. Сумата на признатите разходи е в размер на 156 920,43 лв. 

4. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА 

и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-

23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 27 905,00 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 
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2. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени 

в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 6 075,82 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на 

сумата. 

3. Сумата на признатите разходи е в размер на 156 920,43 лв. 

4. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.8.2.5. Преразглеждане на финансовата част по договор № ДФНИ И 02/17 от 12.12.2014 г. на 

тема: „Фундаментални изследвания на стохастични разклоняващи се процеси - гранично 

поведение, статистически изводи и приложения“, с ръководител: проф. д-р Марусия 

Божкова, базова организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски", въз 

основа на констатациите на АДФИ в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 г. 

Окончателният отчет на научната част на договора е приет с Протокол на ПНЕК № 

10/11.06.2020 г. и Протокол №45/29.01.2021 г. с оценка Отличен. 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. по договори от научната област на ПНЕК по 

Математически науки и информатика и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори от извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от конкурс за 

финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 година на извадков 

принцип са направени следните констатации по договор № ДФНИ И 02/17 от 12.12.2014 г.: 

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

 

 
Договор: ДФНИ И02/17  от 12.12.2014 год.  

 

 
Базова организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

 

 
Ръководител: проф. д-р Марусия Божкова 

 

   
1 Първоначална сума на договора:  120 000,00 

2 Получена сума за първи етап: 66 000,00 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 54 000,00 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 25.11.2016 

6 Общо получена сума: 120 000,00 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 1 141,38 

8 Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 
619,65 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада на 

АДФИ):  

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 
 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано 

използвани средства (според доклада на АДФИ):  
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12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 

 13 Признати разходи:  118 238,97 

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

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

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

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани 

средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и неустойка 

за закъснение при предаване на отчет) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

1 761,03 

19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 

недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

0,00 

 

Решение на ПНЕК: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год., в размер общо на 1 761,03 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на признатите разходи е в размер на 118 238,97 лв. 

3. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА 

и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-

23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 1 761,03 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на признатите разходи е в размер на 118 238,97 лв. 

3. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.8.2.6. Преразглеждане на финансовата част по договор № ДФНИ И 02/19 от 12.12.2014 г.  на 

тема: „Нови математически и статистически методи за машинно обучение с приложения 

в съвременните технологии за генетично секвениране“, с ръководител: проф. дмн 

Евгения Стоименова, базова организация: Институт по математика и информатика – 

БАН, въз основа на констатациите на АДФИ в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 г. 

Окончателният отчет на научната част на договора е приет с Протокол на ПНЕК № 

10/11.06.2020 г. и Протокол №45/29.01.2021 г. с оценка Много добър. 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. по договори от научната област на ПНЕК по 

Математически науки и информатика и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори от извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от конкурс за 

финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 година на извадков 

принцип са направени следните констатации по договор № ДФНИ И 02/19 от 12.12.2014 г.: 
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Приложение: копие от констатацията от доклада на АДФИ за договора. 

 

 
Договор: ДФНИ И02/19  от 12.12.2014 год.  

 

 
Базова организация: Институт по математика и информатика - БАН 

 

 
Ръководител: проф. дмн Евгения Стоименова 

 

   
1 Първоначална сума на договора:  99 000,00 

2 Получена сума за първи етап: 54 450,00 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 40 095,00 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 23.11.2016 

6 Общо получена сума: 94 545,00 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 313,70 

8 Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 
450,00 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада 

на АДФИ):  

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 
 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано 

използвани средства (според доклада на АДФИ):  

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 176,69 

13 Признати разходи:  93 781,30 

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

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

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

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани 

средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и неустойка 

за закъснение при предаване на отчет) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

940,39 

19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 

недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

0,00 

Решение на ПНЕК: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год., в размер общо на 940,39 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на признатите разходи е в размер на 93 781,30 лв. 
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3. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА 

и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-

23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 940,39 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на признатите разходи е в размер на 93 781,30 лв. 

3. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.8.2.7. Преразглеждане на финансовата част по договор № ДФНИ И 02/20 от 12.12.2014 г. на 

тема: „Ефективни паралелни алгоритми за големи изчислителни задачи“, с 

ръководител: проф. Стефка Фиданова, базова организация: Институт по 

информационни и комуникационни технологии – БАН, въз основа на констатациите на 

АДФИ в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 г. 

Окончателният отчет на научната част на договора е приет с Протокол на ПНЕК № 

11/31.07.2020 г. и Протокол №45/29.01.2021 г. с оценка Отличен. 

 

В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. по договори от научната област на ПНЕК по 

Математически науки и информатика и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори от извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от конкурс за 

финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 година на извадков 

принцип са направени следните констатации по договор № ДФНИ И 02/20 от 12.12.2014 г.: 

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

 

 
Договор: ДФНИ И02/20  от 12.12.2014 год.  

 

 
Базова организация: Институт по информационни и 

комуникационни технологии - БАН  

 
Ръководител: проф. Стефка Фиданова 

 

   
1 Първоначална сума на договора:  240 000,00 

2 Получена сума за първи етап: 132 000,00 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 107 406,85 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 12.12.2016 

6 Общо получена сума: 239 406,85 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 10 338,65 

8 Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 
2 488,44 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада 

на АДФИ): 
1 299,38 

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 18 479,25 
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11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано 

използвани средства (според доклада на АДФИ): 
10 499,10 

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 

 13 Признати разходи:  196 302,03 

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

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

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

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани 

средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

12 827,09 

19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 

недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

 

30 277,73 

Решение на ПНЕК: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год., в размер общо на 12 827,09 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 30 277,73 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. 

3. Сумата на признатите разходи е в размер на 196 302,03 лв. 

4. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС: 

1. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА 

и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-

23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 12 827,09 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

2. Сумата на неправомерни, недопустими или неправилно отчетени разходи, определени 

в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год., в размер общо на 30 277,73 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на 

сумата. 

3. Сумата на признатите разходи е в размер на 196 302,03 лв. 

4. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.9. Доклад с Вх. № ФНИ-199 от 20.10.2020 г. от проф. Николай Манев председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Математически науки и информатика 

относно решения по доклади на ръководители: 
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1.9.1. Доклад с вх. №100106/15/10.12.2020 г. от доц. дмн Миглена Колева, ръководител на 

проект по договор №ДН 12/4 от 12.12.2017 г. на тема: „Съвременни аналитични и числени 

методи за нелинейни диференциални уравнения с приложения във финансите и 

опазването на околната среда“, базова организация: Русенски университет "Ангел 

Кънчев". 

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

Обосновка: „Молим да разрешите удължаването на срока за изпълнение на втори етап на 

договора по проект ДН 12/4 от 12.12.2017г. “Съвременни аналитични и числени методи за 

нелинейни диференциални уравнения с приложения във финансите и опазването на околната 

среда”, с десет месеца допълнително към двата месеца, които се получават служебно, съгласно 

решението на Изпълнителния съвет с Протокол 12 от 16.03.2020 г.. Молим крайният срок за 

изпълнение на договора да бъде 6.06.2022 г. С това се променя и крайния срок за предаване на 

научния и финансов отчет 6.07.2022 г. (30 дни след датата на приключване на втори етап, 

съгласно Договора на проекта). 

Искането за това продължение е свързано с възникналата усложнена ситуация по повод на 

пандемията от Ковид-19 и обявените извънредно положение и извънредна ситуация в нашата 

страна, както и в чужбина, което наруши планираната работа по проекта. 

В съответствие със заповед № 563/13.03.2020 г на Ректора на Русенски университет „Ангел 

Кънчев” и последвалите заповеди № 578/25.03.2020 г., № 611/10.04.2020 г. № 669/07.05.2020 г. 

№ 1819/13.10.2020 г., № 1914/26.10.2020 г., № 2117/03.12.2020 г., №2118/03.12.2020 г., които са 

в съответствие с Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, бяха 

въведени редица противоепидемични мерки, сред които и забраната за командировки в 

чужбина и страната, визити на учени от други държави, ограничаване на достъпа до 

университета. Това затруднява изпълнението на работната програма за втори етап. 

Комуникацията между членовете на колектива, както и с други учени е затруднена. Не се 

осъществиха плануваните работни срещи с колеги от чужбина. 

Немалка част от научните конференции и форуми, в които планувахме да участваме бяха 

отменени докато отзвучи пандемията и стане възможно присъствено участие на учените в тях. 

Участвахме в малкото конференции, които бяха проведени онлайн, но считаме, че е 

изключително важно да имаме възможност да участваме присъствено в специализираните 

научни форуми, които бяха отложени. 

Уверявам Ви, че колективът на проекта не е спирал да работи по изпълнение на работната 

програма на проекта, въпреки създалата се ситуация. Исканото продължение ще ни помогне да 

изпълним задачите от работната програма и по-ефективно и целесъобразно да използваме 

средствата по проекта. 

Настоящото искане е съгласувано с Базовата организация - Русенски Университет „Ангел 

Кънчев“. 

 

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 втори етап с една година (10+2 месеца служебно отпуснати с решение на ИС месеца). След 
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промяната, втори етап на проект по договор № ДН 12/4 от 12.12.2017 г. трябва да приключи на 

06.06.2022 г. Срок на подаване на отчета 06.07.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането на ръководителя на проект по договор №ДН 12/4 

от 12.12.2017 г. за удължаване на срока на втори етап общо с една година (10+2 месеца), като 

бъде сключено допълнително споразумение. 
 

Решение на ИС: 

Подкрепя искането на ръководителя на проект по договор №ДН 12/4 от 12.12.2017 г. за 

удължаване на срока на втори етап общо с една година (10+2 месеца), като бъде 

сключено допълнително споразумение. След промяната, втория етап на проект по 

договор № ДН 12/4 от 12.12.2017 г. трябва да приключи на 06.06.2022 г. Срок на 

подаване на отчета 06.07.2022 г. 

 

 

1.10. Доклад с вх. № ФНИ-251 от 27.01.2021 г. от проф. Милена Кирова – председател на 

ПНЕК по Хуманитарни науки относно разглеждане на констатации на АДФИ в 

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него от научната област 

на ПНЕК по Технически науки и приемане на решение за окончателно приключване 

на договори от конкурс 2014 год. и решения по доклади от ръководители на договори. 

 

1.10.1. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор № ДФНИ К02/5 от 12.12.2014 

г.. на тема „SCR1PTA BULGARIA. Дигитална библиотека за старобългарска книжнина” 

с ръководител проф. дфн. Анисава Любенова Милтенова, базова организация Институт 

за литература – БАН. 

 

Оценката на окончателния отчет по научната част на договора е приета с Протокол на ПНЕК 

№14, 24.7.2018 г. и Протокол № 11 от 28.02.2020 г. на ИС и е МНОГО ДОБЪР. 

Постъпило е одитно становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ /7 от 22.12.2017 г. във 

ФНИ, което се разгледа от ПНЕК. 

 

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

област на ПНЕК по хуманитарни науки и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори от е извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от конкурс за 

финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 год. на извадков 

принцип и са направени следните констатации по договор № ДФНИ К02/5 от 12.12.2014 г.: 

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

 

1 Първоначална сума на договора:  119 625.00 

2 Получена сума за първи етап: 65 793.75 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 
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4 Получена сума за втори етап: 48 448.13 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 22.11.2016 

6 Общо получена сума: 114241.88 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 2.15 

8 
Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на 

АДФИ): 1 428.42 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според 

доклада на АДФИ):  

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 1 662.82 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 

недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ):  

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 
73.10 

13 Признати разходи:  111 148.49 

14 Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 2.15 

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

16 Възстановена сума от бенефициента (по т. 9, 10, 11): 1 092.45 

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва 

(неизразходвани средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на 

отчет) след приспадане на възстановената сума от 

бенефициента: 

1 501.52 

19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва 

(неправомерни, недопустими или неправилно отчетени 

разходи) след приспадане на възстановената сума от 

бенефициента: 

570.37 

Решение на ПНЕК: 
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1. Приема финансовия отчет на Договор № ДНФИ-К02-5 от 12.12.2014 г. на основание на 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ /7 от 22.12.2017 г. и 

на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и на допълнение по финансовия 

отчет по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, суми за възстановяване от разходите за ДМА и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13. 

11. 2020 год. и в допълнението към него, в размер общо на 1501,52 лв., да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 570,37. 

да бъде възстановена на ФНИ, заедно със законната лихва до окончателно изплащане на 

сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 111148,49 лв. 

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

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДНФИ-К02-5 от 12.12.2014 г. на основание 

на постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ /7 от 

22.12.2017 г. и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. , и на 

допълнение по финансовия отчет по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, суми за възстановяване от разходите за ДМА и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-

23 от 13. 11. 2020 год. и в допълнението към него, в размер общо на 1501,52 лв., да 

бъде възстановена на ФНИ. 

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

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

570,37. да бъде възстановена на ФНИ, заедно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 111148,49 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.10.2. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор № ДФНИ К02/13 от 12.12.2014 

г. на тема „Огънят в древността, зарегистриран в археологическите останки и почвите 

- магнитни изследвания в полза на археологията и почвознанието“ с ръководител доц. д-

р Даниела Йорданова базова организация Национален институт по геофизика, геодезия и 

география – БАН. 

 

Оценката на окончателния отчет на научната част на договора е приета с Протокол на ПНЕК № 

12/20.07.2020 г. и е МНОГО ДОБРА, потвърдена и от ИС на ФНИ на заседание на 24.07.2020 г.; 

решението е отразено в протокол № 29. 

Постъпило е одитно становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/86 от 30.07.2018 г. във 

ФНИ, което се разгледа от ПНЕК. 
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В Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него по договори от научната 

област на ПНЕК по хуманитарни науки и приемане на решение за окончателно приключване на 

договори е извършена проверка на финансовото изпълнение на договорите от конкурс за 

финансиране на научни изследвания в приоритетни области, проведен 2014 год. на извадков 

принцип, са направени следните констатации по договор № ДФНИ К02/13 от 12.12.2014 г.: 

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

 

1 Първоначална сума на договора:  180 263.00 

2 Получена сума за първи етап: 99 144.65 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 72 541.83 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 18.11.2016 

6 Общо получена сума: 171686.48 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 586.55 

8 
Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на 

АДФИ): 

 
9 

Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според 

доклада на АДФИ): 
123.24 

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 
 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 

недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ): 
3 708.47 

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 

 13 Признати разходи:  167 268.22 

14 Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 0.00 

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

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

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва 

(неизразходвани средства, разходи за възстановяване от 

разходите за ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на 

отчет) след приспадане на възстановената сума от 

бенефициента: 

586.55 
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19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва 

(неправомерни, недопустими или неправилно отчетени 

разходи) след приспадане на възстановената сума от 

бенефициента: 

3 831.71 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДНФИ К02/13 от 12.12.2014 г. на основание на 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/86 от 30.07.2018 г. 

във ФНИ, както и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение 

към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА,, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 586,55  лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

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

Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13. 11. 2020 год. и допълнение към него в размер общо на 3837,71 

лв. да бъде възстановена на ФНИ, заедно със законната лихва до окончателно изплащане на 

сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 167 268,22 лв. 

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

Решение на ИС: 

1. Приема финансовия отчет на Договор № ДНФИ К02/13 от 12.12.2014 г. на основание 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/86 от 

30.07.2018 г. във ФНИ, както и на основание на Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 

год. и допълнение към него по договори. 

2. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за 

ДМА,, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № 

ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 586,55  лв. 

да бъде възстановена на ФНИ. 

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

в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13. 11. 2020 год. и допълнение към него в размер общо на 

3837,71 лв. да бъде възстановена на ФНИ, заедно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

4. Сумата на признатите разходи е в размер на 167 268,22 лв. 

5. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 

 

 

1.10.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втория етап от 

изпълнението на договор ДФНИ К02/7 от 12.12.2014 г. на тема: „Корпус на църковната 

стенопис от първата половина на ХІХ в. в България“ с ръководител доц. д-р Емануил 

Мутафов, базова организация: Институт за изследване на изкуствата-БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 
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Първоначална обща сума на договора: 243 936, 00 лв. 

Преведени средства: 232 286, 13 лв. 

Неизразходвани средства: 00, 00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 16 451, 71 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 215 834, 42 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 23 (в това число 22 статии и изданието „Корпус на църковната 

стенопис от първата половина на ХІХ в. в България“, С., 2018, ISBN 978-954-8594-73-8) 

От тях с импакт фактор: 0 

 

От направената проверка по време на финансовата инспекция от АДФИ са установени 

несъответствия при изпълнението на договора по проекта. 

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

 

 

1 Първоначална сума на договора:  243 936.00 

2 Получена сума за първи етап: 134 164.80 

3 Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

4 Получена сума за втори етап: 98 121.33 

5 Дата на плащане на средствата за втори етап: 22.05.2017 

6 Общо получена сума: 232286.13 

7 Неизразходвани средства при приключването на договора: 0.00 

8 Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 
14 069.65 

9 
Неправомерни разходи, превишение на разходи по пера (според доклада 

на АДФИ): 
182.06 

10 Недопустими разходи (според доклада на АДФИ): 2 200.00 

11 
Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, 

недоказано използвани средства (според доклада на АДФИ):  

12 Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 

 13 Признати разходи:  215 834.42 

14 Възстановена сума от бенефициента (по т. 7, 8, 12): 0.00 

15 Дата, на която сумата е възстановена: 
 

16 Възстановена сума от бенефициента (по т. 9, 10, 11): 0.00 

17 Дата, на която сумата е възстановена: 
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18 

Сума за възстановяване без начисляване на лихва (неизразходвани 

средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет) след приспадане 

на възстановената сума от бенефициента: 

14 069.65 

19 

Сума за възстановяване с начисляване на лихва (неправомерни, 

недопустими или неправилно отчетени разходи) след приспадане на 

възстановената сума от бенефициента: 

2 382.06 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „Отличен“ по 

научната част на договор ДФНИ К02/7 от 12.12.2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ К02/7 от 12.12.2014 год. на основание 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/32 и 18.06.2018 год. и 

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

договори. 

3. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за ДМА, и 

неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № ДИД2-СФ-23 от 

13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 14069.65 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. 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 2382,06 

лв. да бъде възстановена на ФНИ, заедно със законната лихва до окончателно изплащане на 

сумата. 

5. Сумата на признатите разходи е в размер на 215 834,42 лв. 

6. Предлага на ИС след възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
 

Решение на ИС:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК, ИС приема оценка „Отличен“ 

по научната част на договор ДФНИ К02/7 от 12.12.2014 г.  

2. Приема финансовия отчет на Договор № ДФНИ К02/7 от 12.12.2014 год. на основание 

постъпило финансово становище от регистриран одитор с вх. № 94ФФ/32 и 18.06.2018 

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

него по договори. 

3. Сумата на неизразходваните средства, разходи за възстановяване от разходите за 

ДМА, и неустойка за закъснение при предаване на отчет, определени в Доклад № 

ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. и допълнение към него, в размер общо на 14069.65 лв. 

да бъде възстановена на ФНИ. 

4. 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 

2382,06 лв. да бъде възстановена на ФНИ, заедно със законната лихва до окончателно 

изплащане на сумата. 

5. Сумата на признатите разходи е в размер на 215 834,42 лв. 

6. След възстановяване на средствата договорът да бъде приключен. 
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1.10.4. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втория етап от изпълнението на 

договор ДФНИ К02/3 от 12.12.2014 г. на тема: „Следите на героичното време: места на 

памет, свързани с националноосвободителните борби /1867-1878 г.” с ръководител доц. 

д-р Николай Иванов Вуков, базова организация: Институт по етнология и фолклор - 

БАН. 

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

Първоначална обща сума на договора: 206 250 лв. 

Преведени средства: 205 843 лв.  

Неизразходвани средства:  4 183 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 60 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 201 599 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 18 (в това число 1 монография и 17 статии) 

От тях с импакт фактор: няма посочени 

От тях с имакт ранг: няма посочени 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК по ХН приема оценка „Отличен“ по 

научната част на договор ДФНИ К02/3от 12.12.2014 г.  

Всичко, свързано с финансовия отчет, ще бъде обсъдено, след като се получат резултатите от 

назначената нова проверка. 
 

Решение на ИС:  

1. На основание разгледаните оценки от ПНЕК, ИС приема оценка „Отличен“ по 

научната част на договор ДФНИ К02/3от 12.12.2014 г.  

 

 

1.10.5. Обсъждане и оценяване на финансовата част по договор № ОПР05/4 от 2018г. 

На заседанието си от 27.11.2020 г. (Протокол 42) Изпълнителният съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ е решил да се направи допълнителна проверка за научните резултати и 

публикациите, включени в междинния отчет по договор КП 06-ОПР05/4 от 2018 г.  На 

Постоянната научноекспертна комисия по хуманитарни науки е възложено както следва: 

 Да се изяснят планираните задачи – кога и от кого са били изпълнени. 

 Да се дадат доказателства за изработени модели на работа, концепции, анкетни карти за 

събиране на материал, други източници на материал за работа по проекта, уебсайт и пр. 

 Да се посочат ясно изданията с импакт фактор, в които има налични публикации по проекта. 

 Да се открои специфичното участие на всеки член от екипа на проекта по извършената дотук 

дейност. 

 Да се отстранят публикации, които вече са били изготвени (и отчетени) по други проекти. 

 

В отговор на поставените въпроси след направената обстойна проверка ПНЕК по ХН реши: 

Решение ПНЕК: 
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В резултат на направената проверка и установените научни резултати по договор КП 06-

ОПР05/4 от 2018 г. Постоянната научноекспертна комисия по хуманитарни науки:  

1. Препотвърждава предложението си за оценка „ДОБЪР“ на научната част по първия етап от 

работата по проекта. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор №CGAP, 5530 

становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 56840.27лв. 

и непризнати разходи в размер на 0лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор №  ОПР05/4 от 2018г. в размер на 60000лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 3159.73 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 63159.73 лв.  
 

Решение ИС: 

В резултат на направената проверка на ПНЕК и установените научни резултати по 

договор КП 06-ОПР05/4 от 2018 г. ИС: 

1. Приема оценка „ДОБЪР“ на научната част по първия етап от работата по проекта. 

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

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

56840.27лв. и непризнати разходи в размер на 0лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор №  ОПР05/4 от 2018г. в размер на 60 

000лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 3159.73 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 63 159.73 

лв. 

 

 

1.11. Доклад с вх. № ФНИ-232 от 26.10.2020 г. от проф. д-р инж. Весела Кънчева 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Двустранно 

сътрудничество относно решения за отчети и доклади от ръководители: 

 

1.11.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/2 от 23.08.2017 г., на тема: „Разпределение 

на хранителните елементи в почвата при интензивно отглеждане на зеленчуци с 

фертигация и оптимизиране на хранителния режим на културите за намаляване на 

въздействието на торовете върху околната среда“, с ръководител доц. дн Веселин Кутев, 

Лесотехнически университет. 

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: 3484,26 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 24 515,74 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 
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Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка „Добър“ 

на научната част по договор ДНТС/АВСТРИЯ 01/2 / 23.08.2017 г. 

2. Приема финансовият отчет на основание постъпило от регистриран одитор финансово 

становище от 94ФФ/95 от 29.08.2019 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер 24 515,74 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер 3484,26 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДНТС/АВСТРИЯ 01/2 / 

23.08.2017 г. 
2. Приема финансовият отчет на основание постъпило от регистриран одитор финансово 

становище от 94ФФ/95 от 29.08.2019 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер 24 515,74 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер 3484,26 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Австрия 01/2 от 2017 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

 

1.11.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Русия 01/2 от 2017 г., на тема: „Постановка и коректна 

разрешимост на многомерни гранични задачи за уравнения от смесен тип“, с 

ръководител проф. дмн Недю Попиванов, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“.  

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

Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

Преведени средства: 25 000 лв.  

Неизразходвани средства: 3 407,50 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 21 592,50 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 (единият зачислен в края на срока на Проекта)  

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 11 + една монография 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 7  

 

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/РУСИЯ 01/2 / 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор финансово 

становище с вх. № 94ФФ/66 от 12.07.2019 г., че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 21 592,50 лв. и че сумата на непризнатите разходи е 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 3 407,50 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/РУСИЯ 01/2 / 

2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор финансово 

становище с вх. № 94ФФ/66 от 12.07.2019 г., че разходите по договора за целия проект 

са признати и законосъобразни в размер на 21 592,50 лв. и че сумата на непризнатите 

разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 3 407,50 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Русия 01/2 от 2017 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

 

1.11.3. Обсъждане на техническия и финансовия отчет по договор КП-06-МНФ/21 от 

14.12.2018 г., ръководител доц. д-р Миглена Димитрова, Институт по електроника -БАН 

за провеждане на международна научна конференция “21-ва международна школа по 

Вакуумни, електронни и йонни технологии (ВЕЙТ 2019)“. 

Преведени средства: 9000 лв.  

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Място на провеждане:  Созопол 

Период на провеждане: 23 до 27 септември 2019 г. 

Продължителност на научната програма: повече от 3 дни  

Участници Брой Процент 

от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 126  Приложен поименен списък 

От чужбина 42 33,3% Представени в общия списък 

с учестниците 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

32 25,4 % Няма приложен списък 

 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти, от България, получили 

финансова подкрепа от 

договор № КП-06-МНФ/21 

13 10,3% Приложен поименен списък 

на младите учени-участници 

от България, получили 

финансова подкрепа от 

договор № КП-06-МНФ/21 

Изнесени доклади 35   - Устно  
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 представени  

Постерни представяния 90   

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК:  

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/21 от 14.12.2018 г.  

- Насочва финансовия отчет за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/21 от 14.12.2018 г.  

2. Насочва финансовия отчет за финансов одит. 

 

 

1.11.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/5 от 16.12.2016 г., на тема: „Взаимодействие 

между гостоприемници и срещащи се в България и Китай стъблени паразитни растения 

от род Cuscuta в условия на солеви стрес – екологично и селскостопанско значение“, с 

ръководител доц. д-р Любен Загорчев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 93 %  

Първоначална обща сума на договора: 28 000 лв. 

Преведени средства: 28 000 лв. 

Неизразходвани средства: 7 650,96 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 349,04 лв.  

Брой докторанти в проекта: няма 

Брой млади учени в проекта: 2  

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/КИТАЙ 01/5 / 16.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор финансово 

становище с вх. № 94ФФ/8 от 12.07.2019 г., че разходите по договора за целия проект са 

признати и законосъобразни в размер на 20 349,04 лв. и че сумата на непризнатите разходи е 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 7 650,96 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДНТС/КИТАЙ 01/5 / 

16.12.2016 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор финансово 

становище с вх. № 94ФФ/8 от 12.07.2019 г., че разходите по договора за целия проект 



 

 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 45/29.01.2021  67 
 

са признати и законосъобразни в размер на 20 349,04 лв. и че сумата на непризнатите 

разходи е в размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 7 650,96 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема договор ДНТС/Китай 01/5 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

 

1.12. Доклад с вх. № ФНИ-233 от 26.10.2020 г. от проф. д-р инж. Весела Кънчева 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Двустранно 

сътрудничество относно решения за отчети и доклади от ръководители: 

 

1.12.1. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/31 от 05.08.2019 г., 

ръководител гл. ас. д-р Християн Цанков, Минно-геоложки университет „Св. Иван 

Рилски“ за провеждане на международен научен форум „10-ти Конгрес на Балканското 

геофизично дружество“. 

Преведени средства: 9000 лв.  

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Място на провеждане:  к-с Албена, Варна, България 

Период на провеждане: 18-22 септември 2019 г. 

Продължителност на научната програма: повече от 3 дни  

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 103   

От чужбина 57 55% от България -

46, от 

Балканите – 34, 

от Европа -18, 

от Азия 5 

Млади учени, докторанти и постдокторанти 21 20%  

    

Изнесени доклади – 84; от тях 64 са 

публикувани като разширени резюмета (2-4 

стр.) в електронен вид (реферирани и 

индексирани в WoS и Scopus 

84 -  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК:  

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/31 от 05.08.2019 г.  

- Насочва финансовия отчет за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/31 от 05.08.2019 г.  

2. Насочва финансовия отчет за финансов одит. 

 



 

 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 45/29.01.2021  68 
 

 

1.12.2. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/26 от 05.08.2019 г., 

ръководител акад. Ангел Гълъбов, дмн, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – 

БАН за провеждане на международен научен форум „5-ти конгрес по вирусология с 

международно участие“. 

Преведени средства: 5000 лв.  

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Място на провеждане: София 

Период на провеждане: 02–04 октомври 2019 г. 

Продължителност на научната програма: 3 дни  

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 60 - Участниците са от 

България, Италия, 

Германия, Турция, 

Канада, САЩ. Като 

съавтори са включени и 

учени от Франция, 

Австрия и Русия 

От чужбина 7 11,5 %  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

13 22 % 11 от България и 2 от 

Турция 

Изнесени доклади 18 + 14 - 18 доклада, от които 13 

пленарни и 14 постера 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК:  

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/26 от 05.08.2019 г.  

- Насочва финансовия отчет за финансов одит. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/26 от 05.08.2019 г.  

2. Насочва финансовия отчет за финансов одит. 

 

 

1.12.3. Заявление с вх. № ФНИ-2755 от 03.12.2020 г. от доц. д-р Стела Минковска, ръководител 

на договор КП-06-Русия-4 от 27.09.2019 г. на тема „Синтез и изследване на молекулни и 

супрамолекулни устройства на основата на спиронафтоксазини,  хромени и стирилови 

багрила“, Институт по катализ – БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 8 месеца, освен удължението от 2 месеца, поради 

COVID-19, като така общото удължаване става 10 месеца - до 27.07.2022 г. 

Обосновка: Удължаването е в съответствие с чл. 75 ал. 1 от Правилника на ФНИ и поради 

усложнената обстановка, свързана със световната пандемия COVID-19 и обявеното извънредно 

положение в страната, както и в чужбина, и произтичащите затруднения за изпълнение на 

предвидените дейности по проекта. 
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По-конкретно, мотивите са свързани с: 

- планираната за периода експериментална работа по синтеза на нови съединения е била 

затруднена поради рестрикциите. 

- наложените ограничения за пътуване в чужбина са попречили на осъществяването на 

предвидените визити и провеждането на съвместни експерименти и изпълнението на 

заложените цели, вкл. подготовка на научни публикации по проекта; 

- възпрепятстването на провеждането на изследвания с наличната апаратура на руския 

партньор на проекта наложи доокомплектоване на закупен от тях спектрофотометър, с което се 

е забавило изпълнението на планираните задачи; 

- не са се осъществили предвидените участия на международни научни форуми. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя заявлението на ръководителя на договор КП-06-Русия-4 

от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с общо 10 месеца (8+2)  – до 27.07.2022 г. 

Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ след 

съгласуване с партньорската страна. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор КП-06-Русия-4 от 27.09.2019 г. с общо 10 

месеца (8+2)  – до 27.07.2022 г. Да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. Ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация 

за удължаването срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда 

за уведомяването. 

 

 

1.12.4. Заявление с вх. № ФНИ-2824 от 09.12.2020 г. от проф. д-р Румен Янков, ръководител на 

договор КП-06-Русия-1 от 27.09.2019 г. на тема „Разработка на методология за 

определяне на материални параметри на съвременни порьозни и многослойни материали 

на базата на експериментални и числено-теоретични подходи“, Институт по механика – 

БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца (10 месеца + 2 служебно за всички 

проекти) - до 27.09.2022 г. 

Обосновка: Удължаването се налага във връзка с възникналото форсмажорно обстоятелство - 

световната епидемия от Коронавирус и произтичащите от това непредвидимости свързани с 

изпълнението на планираните в работната програма на проекта дейности като командировки на 

учени от партньорските научни колективи, участие в научни форуми и др. Това е довело до 

невъзможност за ритмичното изпълнение на проекта и разходване на планираните финансови 

средства.  

До момента има 2 съвместни научни публикации. Има забавяне в изпълнението на планирани 

съвместни експерименти. Исканото удължаване ще допринесе за по-ефективно използване на 

финансовите средства, както и изпълнение на работната програма. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя заявлението на ръководителя на договор КП-06-Русия-1 

от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с общо 12 месеца (10+2)  – до 27.09.2022 г. 

Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ след 

съгласуване с партньорската страна. 
 

Решение на ИС: 
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Приема удължаване на срока на договор КП-06-Русия-1 от 27.09.2019 г. с общо 12 

месеца (10+2)  – до 27.09.2022 г. Да се сключи допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. Ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация 

за удължаването срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда 

за уведомяването. 

 

 

1.12.5. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-2837 от 10.12.2020 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: Промяна в състава на научния колектив по договора, както следва: 

- Освобождаване на Виолета Георгиева Георгиева - студент в СУ „Св. Кл. Охридски“, 

Исторически факултет и дипломант към Лабораторията по палеомагнетизъм към НИГГГ - БАН, 

която след защита на магистърската си работа оттегля участието си в научноизследователския 

проект; 

- Включване в колектива на гл. ас. д-р Деян Веселинов Лесигярски, който ще поеме 

отговорностите на Виолета Георгиева по изпълнението на проекта. 

Обосновка: Промяната е във връзка с постъпило заявление за освобождаване на Виолета 

Георгиева - участник в проекта. 

Приложени са: Декларации за съгласие на напускащия и предложения нов член; Декларации за 

съгласие от ръководителя на базовата организация и членовете на научния колектив; 

актуализиран списък на състава на научния колектив. 

 

Решение на ПНЕК: ПНЕК приема уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-06-

Русия-10 от 27.09.2019 г. за промяна в състава на научния колектив по договора, като студент 

Виолета Георгиева Георгиева се заменя с гл. ас. д-р Деян Веселинов Лесигярски. 
 

Решение на ИС: 

Приема промяна в състава на научния колектив на договор КП-06-Русия-10 от 

27.09.2019 г., като студент Виолета Георгиева Георгиева се заменя с гл. ас. д-р Деян 

Веселинов Лесигярски. 

 

 

1.12.6. Доклад с вх. № 0905/28 от 15.12.2020 г. от доц. д-р Орлин Димитров, ръководител на 

договор ДНТС/Русия 02/20 от 25.06.2018 г., на тема „Изучаване на последствията от 

силни земетресения в крайбрежните зони на България и на Таманския полуостров - 

Западен Кавказ (по исторически, археосеизмологични и палеосеизмологични данни) с 

цел нова оценка на сеизмичната опасност на тези региони“, Институт по океанология - 

БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 5 месеца - до 25.06.2021 г. 

Обосновка: Поради пандемията от COVID-19 се е оказало невъзможно на този етап да се 

осъществят част от командировките до Русия на български учени работещи по проекта. 

Следствие на това силно е затруднена дейността по изпълнението му.  
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Поради предстоящата ваксинация в България и по света, ние членовете на екипа изпълняващ 

проекта от страна на България силно се надяваме, през пролетта на 2021 г. да бъде възможно 

осъществяването на командировки до Русия, както и по- лесно осъществяване на командировки 

в България. 

С молба с вх. № 0905/5 от 25.02.2020 г. и решение на ПНЕК срокът за изпълнение на договора е 

бил удължен веднъж с 5 месеца – до 26.11.2020 г. С последвала втора молба с вх. № 0905/24 от 

26.10.2020 г. и одобрението ѝ от ИС с Протокол 40 от 13.11.2020 г., срокът на договора е бил 

удължен с още 2 месеца. До момента общото удължение на договора е със 7 месеца – до 

25.01.2021 г., като е сключено едно допълнително споразумение. 

 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането за удължаването на срока на договор 

ДНТС/Русия 02/20 от 25.06.2018 г. с още 5 месеца, или общо 12 месеца – до 25.06.2021 г. 

Необходимо е да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ след 

съгласуване с партньорската страна. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор ДНТС/Русия 02/20 от 25.06.2018 г. с още 5 

месеца, или общо 12 месеца – до 25.06.2021 г. Да се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. Ръководителят на проекта да уведоми партньорската 

организация за удължаването срока за изпълнение на договора и да предостави 

информация на Фонда за уведомяването. 

 

 

1.12.7. Доклад с вх. № ФНИ-32 от 07.01.2021 г. от доц. д-р Александър Гизбрехт, ръководител 

на договор КП-06-Русия-19 от 28.09.2019 г. на тема „Мултивариативна Раманова и 

флуоресцентна диагностика на кожни тумори“, Институт по електроника – БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца - до 28.09.2022 г. 

Обосновка: Основната част от дейностите по проекта е свързана с работни срещи и съвместни 

експерименти на българо-руския колектив, на които да се провеждат експериментални 

изследвания за разработка на оптоелектронен инструментариум за мултиспектрален анализ. И 

двата партньора имат уникална апаратура, поради което са необходими чести взаимни визити. 

Предвид създалата се обстановка през 2020 година не са осъществени предвидените в работната 

програма визити на българските участници в проекта в Русия и на руските участници в 

България. Не са се състояли и предвидените работни срещи. 

Руската партньорска организация е изпратила писмо, в което уведомяват за удължаването на 

договора от страна на тяхната финансираща организация - Руския Фонд за Фундаментални 

Изследвания с 1 година във връзка с настъпилите проблеми през 2020 г. поради COVID-19 и се 

предлага да се направи същото от наша страна. 

Приложено е писмото от руската партньорска организация, в което ги уведомяват за 

удължаването на договора от страната на RFBR. 

 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия-19 от 

28.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца  – до 28.09.2022 г. Необходимо е 

да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
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Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор КП-06-Русия-19 от 28.09.2019 г. с 12 месеца – 

до 28.09.2022 г. Да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ.  

 

 

1.12.8. Доклад с вх. № ФНИ-168 от 18.01.2021 г. от проф. д-р Тодор Стоянчев, ръководител на 

договор КП-06-КОСТ/17 от 02.09.2019 г. на тема „Оценка на риска от миризма на нерез 

при месо от некастрирани мъжки прасета и модели за използване на месото в 

месопреработката в България“, Тракийски университет, Стара Загора.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 9 месеца - до 02.11.2021 г. 

Договор КП-06-КОСТ/17 от 02.09.2019 г. е сключен за период от 17 месеца и следва да 

приключи на 02.02.2021 г. С настоящото удължаване от 9 месеца срокът на договора следва да 

приключи до 02.11.2021 г. 

Обосновка: Уведомяват ни, че в хода на изпълнението на проекта са възникнали непредвидени 

извънредни обстоятелства свързани с Covid-19. КОВИД пандемията е затворила лабораториите 

на базовата организация - Тракийски университет и фирмите по доставка на консумативи за 

проекта. Всичко това е довело до забавяне хода на провежданите изследвания и отлагане на 

планираните участия в конференции по проекта от 2020 за 2021 година. 

 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/17 от 

02.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с 9 месеца  – до 02.11.2021 г. Необходимо е да 

се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор КП-06-КОСТ/17 от 02.09.2019 г. с 9 месеца  – 

до 02.11.2021 г. Да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ.  

 

 

1.12.9. Доклад с вх. № ФНИ-183 от 19.01.2021 г. от проф. Ирена Костова-Динева, ръководител 

на договор КП-06-Австрия-1 от 06.08.2019 г. на тема „Изследване на органично 

вещество в мезозойски седименти от различни географски ширини - Антарктида и 

Централна Европа“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца - до 06.08.2022 г. 

Обосновка: Искането е поради следните забавяния в изпълнението на задачите, напълно 

независещи от членовете на научния колектив: 

Поради създалата се епидемична COVID-19 обстановка и свързаните с това заповеди и 

разпоредби, както на държавно, така и на университетско ниво, както в България, така и в 

Австрия, от месец март 2020 г., до сегашния момент - месец януари 2021 г., дейностите по 

проекта не са могли да се осъществят в съответствие с работната програма, която представлява 

неотменна част от подписания договор по двустранно сътрудничество България - Австрия. 

По тази причина не са се състояли предвидените визити, както на българските учени в Минният 

университет в Леобен, Австрия, така и визитите на австрийските учени в Софийският 

университет „Св. Кл. Охридски“ и не са били извършени, свързаните с това анализи, 
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измервания и други многобройни дейности по проекта. Една малка част от изследванията са 

осъществени с наличната в базовите организации апаратура, но основните изследвания са 

свързани с прилагането на нова методика и период на дълга аналитична работа, която не е 

могла да се осъществи поради пълното затваряне, за дълго време, на лабораториите в 

партньорския университет в Леобен. 

Забавянето на анализите води и до забавяне на публикуването на резултатите. Австрийските им 

партньори също ще кандидатстват за удължаване на срока на проекта с една/1/ година, като към 

доклада е приложено писмо от тях. 

 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-Австрия-1 от 

06.08.2019 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца  – до 06.08.2022 г. Необходимо е 

да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на договор КП-06-Австрия-1 от 06.08.2019 г. с 12 месеца  

– до 06.08.2022 г. Да се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ.  

 

 

1.13. Постъпило писмо от индийска страна с предложение за удължаване на срока на 

договорите от конкурс България-Индия - 2018 г., сключени през 2019 г. 

Предложението е всички договори да се удължат с една година. 

След направена справка се установи, че по 6 от общо 14-те договора по конкурса вече 

има постъпили заявления, които са одобрени от ПНЕК и ИС.  
 

Решение на ИС: 

1. Дава съгласие да се удължи срока на договорите от конкурс Българи – Индия - 2018 г. 

във връзка с предложението на индийската страна; 

2. Приема да се изпратят писма до ръководителите на договори, за които няма 

постъпило заявление за удължаване на срока на договорите по конкурса. 

 

 

1.14. Доклад с вх. № ФНИ-294 от 29.01.2021 г. от Любомира Христова – секретар на ПНЕК 

по Двустранно сътрудничество относно допусната техническа грешка в Протокол 

№40 на ИС от заседание, проведено на 13.11.2020 г. 

Техническата грешка е допусната по т. 2.2.7 от Протокола, която касае разгледана молба с вх. 

№ ФНИ-2592 от 30.10.2020 г. от доц. д-р Елена Гетова, ръководител на договор КП-06-МНФ/14 

от 24.09.2020 г. за удължаване на срока за отчитане с 4 месеца, считано от 01.11.2020 г. – до 

01.03.2021 г.  
 

Решение на ИС:  

Текстът „Краен срок за отчитане, отчитайки и служебните два месеца – до 01.01.2021 г.“ да 

се замени с: „Ръководителят на договора КП-06-МНФ/14 от 24.09.2020 г. може да се 

възползва от удължението с два месеца за всички договори на ФНИ във връзка с 
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извънредното положение. Така изпълнението на договора се удължава до 30.01.2021 г. 

Краен срок за отчитане – до 28.02.2021 г.“ 

 

 

1.15. Доклад с вх. № ФНИ-262 от 28.01.2021 г. от доц. д-р Александър Здравков – 

председател на ВНЕК по Двустранно сътрудничество относно разгледани проектни 

предложения по програми BiodivRestore, EuroNanoMed 3 и Southeast Asia-Europe JFS. 

 

Списък с проектни предложения по програма BiodivRestore, постъпили до 07.12.2020 г. 

 

 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 BiodivRestore 

следните проектни предложения: 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-2790, 07.12.2020 г. 

Акроним на проекта: BIOCONSENT 

Тема на проекта: „Подкрепа за вземане на решения за политиката и управлението на 

опазване и възстановяване на горското биоразнообразие в Европа: компромиси и 

полезни вазимодействия във връзката между горите, биологичното разнообразие, 

климата и водите“. 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Иван Петров Палигоров 

Кандидатстваща организация от България: Лесотехнически университет, София 

Заявен бюджет за българския колектив: 148 643 лева   

 

2. Проектно предложение: ФНИ-2777, 04.12.2020 г. 

Акроним на проекта: Danube Sturgeons 

Тема на проекта: “Оценка на мерките за опазване и възстановяване, довели до 

неблагоприятното състояние на популациите от есетрови риби по долното течение на 

река Дунав и предлагане на иновативни решения”. 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Петя Иванова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по океанология, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 147 860 лева   

 

3. Проектно предложение: ФНИ-2798, 07.12.2020 г. 

Акроним на проекта: ConservPub 

Тема на проекта: “Консервационна и възстановителна стойност на местообитанията на 

Quercus pubescens”. 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Петър Желев Стоянов 

Кандидатстваща организация от България: Лесотехнически университет 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лева 

4. Проектно предложение: ФНИ-2797, 07.12.2020 г. 

Акроним на проекта: Biodiwetzones 
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Тема на проекта: „Промени в биологичното разнообразие при възстановяването му в 

крайморски влажни зони“. 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Илияна Иванова 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент Охридски“, 

Биологически факултет 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лева   

 

5. Проектно предложение: ФНИ-2784, 04.12.2020 г. 

Акроним на проекта: PC Black Sea  

Тема на проекта: „Оценка, изясняване и подобряване на разнообразието на Понто-

Каспийските видове в крайбрежните райони на Черно море“. 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Тихомир Стефанов  

Кандидатстваща организация от България: Национален природонаучен музей, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 30 315,37 лева   

 

6. Проектно предложение: ФНИ-2785, 07.12.2020 г. 

Акроним на проекта: PC Black Sea 

Тема на проекта: „Оценка, изясняване и подобряване на разнообразието на Понто-

Каспийските видове в крайбрежните райони на Черно море“. 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Теодора Тричкова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 119 501,21 лева   

 

7. Проектно предложение: ФНИ-2796, 07.12.2020 г. 

Акроним на проекта: ECORA 

Тема на проекта: Запазване и ускорено възстановяване на екосистемите 

Ръководител на българския колектив: чл. кор. проф. дн Екатерина Бъчварова 

Кандидатстваща организация от България: Институт за изследвания на климата, 

атмосферата и водите, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 150 000 лева   

 

ВНЕК установи, че в платформата на програмата са подадени следните две проектни 

предложения с българско участие, които не са представили административни формуляри във 

ФНИ до 07.12.2020 г. и не могат да бъдат допуснати до участие в конкурса: 

 

1. Short name/ Acronym: RICE 

Project title: Biodiversity in the pool: Restoration, Inventory and Conservation of Ecosystem 

functions and species diversity of paddy fields 

Project manager: Ph.D Rosen Tsonev 

Research organisation Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Biology 

 Total request to BiodivRestore (in €): 74 859 € 

 

2. Short name/ Acronym: Restinga 
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Project title: Sustainable use of native species of the resting ecosystem, bioactive compounds 

and stingless bee.  

Project manager: Mr. Milen Geirgiev 

Research organisation The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy 

of Sciences 

Total request to BiodivRestore: (in €): 76 692 € 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

Списък с проектни предложения по международна програма EuroNanoMed, постъпили до 

21.01.2021 г. 

  

 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 EuroNanoMed 

следните проектни предложения: 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-190 от 20.01.2021 г.  

/EURONANOMED2021-104/     

Акроним на проекта: NANO-AIR 

Тема на проекта: Таргетиране на добре диференцирани епителни клетки на 

дихателните пътища с помощта на мукус пенетриращи наночастици при хронични 

заболявания на белия дроб/ Targeting well-differentiated airway epithelial cells using mucus-

penetrating nanoparticles in chronic lung disease 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм 

Кандидатстваща организация от България: Медицински университет - Пловдив 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лв. 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-212 от 21.01.2021 г.  

/EURONANOMED2021-153/       

Акроним на проекта: BioZnOQDsPC 

Тема на проекта: Биофункционализирани квантови точки от ZnO за визуализация на 

рак на ранкреаса с цел ранна диагностика и терапевтичен мониторинг/ Biofunctionalized 

ZnO Quantum Dots nanoparticles in bioimaging of pancreatic cancer for early diagnosis and 

therapy monitoring 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Виктор Боев 

Кандидатстваща организация от България: Институт по електрохимия и енергийни 

системи, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 199 997,32 лв. 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-204 от 21.01.2021 г.  

/EURONANOMED2021-004/     

Акроним на проекта: ABATAR 
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Тема на проекта: Прицелно доставяне на наносистеми за ефективно третиране на 

инфекции Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa/ Targeted delivery nano-systems 

for the effective treatment of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa infections 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Елена Василева 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лв. 

 

4. Проектно предложение: : ФНИ-208 от 21.01.2021 г.  

/EURONANOMED2021-129/     

Акроним на проекта: SEN-NANOBULLETS 

Тема на проекта: Сенотерапевтични многослойни нанокапсули от естествени 

биоактивни вещества за по-ефективна и безопасна химиотерапия при рак на гърдата/ 

Senotherapeutic nanobullets of natural bioactive compounds for more effective and safer 

chemotherapy of breast cancer 

Ръководител на българския колектив: доц.  д-р Мария Марудова-Живанович 

Кандидатстваща организация от България: ПУ „Паисий Хилендарски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 195 000 лв. 

 

ВНЕК установи, че в платформата на програмата е подадено следното проектно 

предложение с българско участие, ръководителят на което не е представил административни 

еформуляри във ФНИ до 21.01.2021 г. и не може да бъде допуснат до участие в конкурса: 

 

ID: EURONANOMED2021-062 

Acronym: NanoCAR 

Project title: Fibroblast-targeted gold/protein hybrid nanoformulation designed as theranostic 

nanosystem for myocardial fibrosis 

Project manager: Ph.D Krasimira Hristova 

Research organisation Acibadem City Clinic Cardiovascular Hospital 

 Total request to BiodivRestore (in €): 75 000 € 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

Списък с проектни предложения по международна програма SEA-EU 5th Call, постъпили 

до 15.12.2020 г. 

 

 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 SEA-EU 5th 

Call следните проектни предложения: 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-2787 от 07.12.2020 г.  

/JFS20ST-015/     

Акроним на проекта: Q-BIO 



 

 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 45/29.01.2021  78 
 

Тема на проекта: Универсално диагностично устройство за патогенни микроорганизми 

на базата на въглеродни нанотръбички, декорирани с квантови точки/ Quantum dot 

decorated CNT based versatile diagnostic device for pathogenic organism 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Мария Александрова-Пандиева 

Кандидатстваща организация от България: Технически университет - София 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лв. 

 

2. 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 организация от България: ХТМУ-София 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лв. 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-2880 от 15.12.2020 г.  

/JFS20ST-123/       

Акроним на проекта: SIV-Pro 

Тема на проекта: Улавяне и инактивиране на вируси и бактерии с помощта на 

функционализирани протеинови микрочастици/ Scavenging and inactivation of viruses as 

well as bacteria by functionalized protein-microparticles 

Ръководител на българския колектив: проф. дн Радостина Георгиева 

Кандидатстваща организация от България: Тракийски университет, Стара Загора 

Заявен бюджет за българския колектив: 195 583 лв. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

Списък с проектни предложения по международна програма SEA-EU 6th Call, постъпили 

до 15.01.2021 г.  

 

 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 SEA-EU 6th 

Call следните проектни предложения: 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-83 от 14.01.2021 г.      

Акроним на проекта: MiForSp 

Тема на проекта: Micronutrient fortification of spirulina platensis 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Димо Атанасов 

Кандидатстваща организация от България: Аграрен университет - Пловдив 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лв. 

 



 

 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 45/29.01.2021  79 
 

2. Проектно предложение: ФНИ-152 от 18.12.2020 г. (дата на пощенско клеймо 15.01.2021 

год.)        

Акроним на проекта: Smart4COV19 

Тема на проекта: Smart Integrated Devices For Telemedicine to Combat COVID-19 Toward 

New Resilience City 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Лъчезар Филчев 

Кандидатстваща организация от България: Институт за космически изследвания и 

технологии, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 75 299,45 лв. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 
 

 

По т. 2 от дневния ред – Приемане на проект за бюджет на ФНИ за 2021 година 

2.1. Доклад с изх. № ФНИ-245 от 27.01.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – управител на 

Фонд „Научни изследвания относно проект за бюджет на ФНИ за 2021 г. 
 

Решение на ИС: 

 Приема предложения бюджет на ФНИ за 2021 година (Приложение към протокола). 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади на Управителя 

3.1. Доклад с изх. № ФНИ-244 от 27.01.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – управител на 

Фонд „Научни изследвания“ относно техническо задание за нов сайт на ФНИ 
 

Решение на ИС: 

Утвърждава обновеното техническо задание за изработване на нова интернет-страница 

на Фонд „Научни изследвания“ (Приложение към протокола). 
 

 

3.2. Доклад с изх. № ФНИ-227 от 26.01.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов – управител на 

Фонд „Научни изследвания“ относно участие на ФНИ през 2021 г. в конкурс по 

програма CHANCE в рамките на транснационалната мрежа HERA-HORFACE за 

финансиране на проекти в областта на обществените и хуманитарните науки. 
 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в конкурса, организиран от 

транснационалната мрежа HERA-HORFACE на тема „CHANSE Transformations: Social 

and Cultural Dynamics in the Digital Age“ през 2021 г., като определя следните параметри 

за финансиране от ФНИ на български колективи, които бъдат одобрени за финансиране 

по конкурса: 

 Индикативен бюджет: 600 000 лв. 

 Брой проектни предложения, които ще бъдат финансирани: до 3 

 Максимална сума за финансиране на един проекти: 200 000 лв. 

 Срок за изпълнение на договора: 2 или 3 години. 
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По т. 4 от дневния ред – Разни. 

4.1. Писмо с вх. № ФНИ-214 от 21.01.2021 г. от Карина Ангелиева – зам.-министър на  

образованието и науката относно Национален план за развитие на инициативата за 

отворена наука в Република България 

Проф. Вайсилов информира ИС, че информацията е публикувана на интернет страницата на 

ФНИ. 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.2. Заповед с наш вх. № ФНИ-269 от 28.01.2021 г. от Красимир Вълчев – министър на 

образованието и науката в изпълнение разпореждане на Върховната административна 

прокуратура 
 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

 

 

Секретари: ( п )     Председател: ( п ) 

(Роза Кондова)     (проф. дтн Светослав Николов) 

  

(Ивета Цонева)  

 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. дмн Николай Лазаров:…………………………. 

 

2. Проф. дмн Виржиния Кирякова:…………………….. 

 

3. Проф. д.ик.н. Желю Владимиров:……………………… 

 

4. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:………………………… 

 

5. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 

 

6. Доц. д-р Вилма Стоянова:…………………………….. 

 

7. Проф. дфн Иван Узунов:……………………………. 

 

8. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:……………………. 

 

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

 

10. Д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН: ……………………… 


