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П Р О Т О К О Л 

№ 11/25.02.2022 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 25.02.2022 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд 

„Научни изследвания” (ФНИ) по MS TEAMS. 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

1. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров – Председател  

2. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова – Зам.-председател 

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

4. Акад. дмн Веселин Стоянов Дренски  

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

6. Проф. д-р Олимпия Николаева Роева 

7. Проф. д-р Пламен Костадинов Петков 

8. Доц. д-р Божин Максимов Божинов  

9. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков   

10. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева   

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

 

Проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

Секретари: 

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

Роза Кондова 

 

Отсъстващи: 

 

 

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. Владимиров представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на 

заседанието: 

1. Доклади на ПНЕК: 

 – ПНЕК по Математически науки и информатика 

 – ПНЕК по Химически науки 

 – ПНЕК по Физически науки 

 – ПНЕК по Медицински науки 

 – ПНЕК по Науки за Земята 

 – ПНЕК по Обществени науки 
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 – ПНЕК по Селскостопански науки 

 – ПНЕК по Технически науки 

– ПНЕК по Хуманитарни науки 

– ПНЕК по Биологически науки 

– ПНЕК по Двустранно сътрудничество 

2. Доклади на ВНЕК: 

 – ВНЕК по Двустранно сътрудничество 

3.   Разглеждане изпълнението на Комуникационната стратегия на ФНИ. 

4. Доклади на управителя. 

5. Въпроси, свързани с доклада на АДФИ.  

6. Разни. 

 

 

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

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-646 от 21.02.2022 г. от проф. Катя Вутова – председател на 

ПНЕК по Математически науки и информатика относно предложения по доклади на 

ръководители на договори и приемане на финансови отчети  

 

1.1.1. Доклад с вх. №ФНИ-354/02.02.2022 г. от акад. проф. дмн дтн Красимир Атанасов, 

ръководител на проект по договор №КП-06 Н22/1 от 04.12.2018 г. на тема: „Теоретични 

изследвания и приложения на интеркритериалния анализ (ТИПИКА)“, базова организация: 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН.  

Относно: Промяна във финансовия план за втори етап на проекта 

Обосновка: „Преразпределението на средствата е в размер на 13 800,00 лева, с които да 

бъде намалено Перо 2 „Разходи за командировки“, за да бъдат увеличени, съответно. Перо 

3 „Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура“ 

с 3 336,65 лева, и Перо 5 „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“ 

- с 10 463,35 лева. 

Приложени са следните документи: 

[ 1 ] Актуализиран финансов план за Етап 2 (Февруари 2022) - PDF файл 

[2] Актуализиран финансов план за Етап 2 (Февруари 2022) - XLS файл 

[3] Обосновка на преките допустими разходи по пера (Февруари 2022) - PDF файл 

[4] Финансов план за Етап 2 (Декември 2021) - PDF файл 

[5] Финансов план за Етап 2 (Декември 2021) - PDF файл 

[6] Допълнително споразумение Ме ФНИ-4623 /10.12.2021 г. - PDF файл“ 

Решение на ПНЕК:   

След изготвено становище от финансовия експерт на ФНИ и преглед на постъпилите 

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

чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на 

ФНИ и Насоките за конкурса и приема  уведомлението за промяна във финансовия план на 

втори етап на проект по договор № КП-06 Н22/1 от 04.2.2018 г. Исканото преразпределение 

от 13 800 лв. е 23% от ПДР (59 919,30 лв.) и е съгласно насоките на конкурса. Средствата 

може да бъдат преразпределени след сключване на допълнително споразумение към 

договора. Направените промени да бъдат отразени при отчитането на проекта. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи исканата промяна, като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС:   
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Приема исканото преразпределение на средства в размер на 13 800 лв. от перо 

„Разходи за командировки“ в перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ - 3 336,65 лв. и в перо 

„Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“ – 10 463,35 лв., 

което възлиза на 23% от ПДР (59 919,30 лв.). Да бъде сключено допълнително 

споразумение към договор №КП-06 Н22/1 от 04.2.2018 г. по реда на чл. 71 от ПФНИ. 

 

1.1.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор № КП-06 ДВ 7 от 18.12.2019 г. на тема „Categorical Kaehler 

Geometry and Applications“ (CKGA), ръководител: проф. Людмил Кацарков, базова 

организация: Института по математика и информатика при БАН и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №ФНИ-302/01.02.2021 г. от регистриран одитор с № 0301. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:    1 212 000 лв. 

Преведени средства за I година:      152 000 лв. 

Преведени средства за II година:     265 000 лв. 

Предвидени средства за III година:     265 000 лв. 

Неизразходвани средства:      0,02 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор:   1 462,49 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:    150 537,49 лв. 

Брой докторанти в проекта:      1 

Брой млади учени в проекта:      1 

Научни публикации:       0 

Участия в научни форуми:      3 

След проведено гласуване с 4 гласа Комисията прие оценка Много добра за изпълнението на 

първи етап на проекта. Един от членовете на Комисията гласува за Добра оценка.  

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор № КП-06 ДВ/7 от 18.12.2019 г. (4 гласа за много добра и 1 глас за 

добра оценка). 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №0301 с вх. № ФНИ-302/01.02.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 150 537,49 лв. и сума на непризнатите разходи 1 

462,49 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на третата година на договор № КП-06 ДВ 7 от 18.12.2019 г. 

в размер на 263 537,51 лв. (като от сумата предвидена за втори етап – 265 000 лв. е 

приспадната сумата на непризнатите разходи в размер на 1 462,49 лв.).  

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0,02 лв. да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап.   

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за етап 2 на проекта (2-ра+3-та година) е 265 000 + 

265 000 + 0,02 лв. в общ размер на 530 000,02 лв. 

 

Решение на ИС:   

1. След проведено гласуване, въз основа на липсата на научни публикации приети или 

излезли от печат през отчетния период, ИС прие с шест гласа задоволителна оценка 

на научната част по договор № КП-06 ДВ/7 от 18.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №0301 с вх. № ФНИ-302/01.02.2021 г., че разходите по договора 
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са признати и законосъобразни в размер на 150 537,49 лв. и сума на непризнатите 

разходи 1 462,49 лв. 

3. Приема финансиране на третата година на договор № КП-06 ДВ 7 от 18.12.2019 г. 

в размер на 184 037,51 лв. (като сумата предвидена за втори етап – 265 000 лв. е 

редуцирана с коефициент 0,7 и е приспадната сумата на непризнатите разходи в 

размер на 1 462,49 лв.). Сумата ще бъде изплатена, когато бъде утвърдена Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0,02 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.   

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за етап 2 на проекта (2-ра+3-та година) е 

265 000 + 185 500 + 0,02 лв. в общ размер на 450 500,02 лв. 

6. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

Акад. Дренски не участва при вземането на решение по тази точка 

 

1.1.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 02/9 от 17.12.2016 г. на тема: „GloBIG: Модел за 

облачна интеграция на платформа с хибриден масивен паралелизъм и приложението ѝ за 

анализ и автоматизирано семантично обогатяване на големи колекции от хетерогенни данни“ 

с ръководител проф. д-р Васил Цунижев, базова организация: Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

94ММ/11/31.03.2021 г. на регистриран одитор №0387.  

Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 93%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 8 498,02 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 68 498,02 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 34 155,30 лв. 

Неизразходвани средства: 34 342,72 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 34 342,72 лв. 

Брой докторанти в проекта:    3 

Брой млади учени в проекта:    10 

Брой научни публикации (общо):      24 (12) 

От тях с импакт фактор:              0 (0) 

От тях с импакт ранг без импакт фактор:  5 (3) 

От тях с благодарност само към ФНИ:            0 (0) 

От тях с благодарност и към други проекти:     5 (3) 

Участия в научни форуми:          24 (12) 

След проведено гласуване с 4 гласа Комисията прие оценка Добра за изпълнението на втори 

етап на проекта. Един от членовете на Комисията гласува за Много добра оценка.  

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № ДН 02/9 от 17.12.2016  г. (4 гласа за добра и 1 глас за много 

добра оценка). 

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

94ММ/11/31.03.2021 г. на регистриран одитор №0387, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 34 155,30 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 34 342,72 лв., в т.ч.: 
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- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 34 342,72 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/9 от 17.12.2016  

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание предложените оценки от ПНЕК приема добра оценка на научната 

част на проект по договор № ДН 02/9 от 17.12.2016  г. 

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

94ММ/11/31.03.2021 г. на регистриран одитор №0387, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 34 155,30 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 34 342,72 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 34 342,72 лв. 

4. След възстановяване на сумата, проект по договор № ДН 02/9 от 17.12.2016  г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

1.1.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 02/11 от 19.12.2016 г. на тема: „Извличане на знания 

и вземане на решения от големи масиви данни в електронното управление“ с ръководител 

проф. д-р Силвия Илиева, базова организация: Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/12/07.09.2021 г. на 

регистриран одитор №0301.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 119 530 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 765  лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 29 978,55 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 89 743,55 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  88 410,94 лв. 

Неизразходвани средства: 1 332,61 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 332,61 лв. 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 24 (17 за първия етап и 7 за втория етап) 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 8 (4 за първия етап и 4 за втория етап) 

От тях с благодарност само към ФНИ: 6 

От тях с благодарност и към други проекти: 18 

Брой участия в научни форуми: 11 (5 за първия етап и 6 за втория етап) 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № ДН 02/11 от 19.12.2016  г. 

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

94ЙЙ/12/07.09.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 88 410,94 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 1 332,61 лв., в т.ч.: 
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- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 1 332,61 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/11 от 

19.12.2016  г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание предложените оценки от ПНЕК приема добра оценка на научната 

част на проект по договор № ДН 02/11 от 19.12.2016  г. 

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

94ЙЙ/12/07.09.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 88 410,94 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 1 332,61 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 1 332,61 лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № ДН 02/11 от 19.12.2016  г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

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

Договор № ДНП 06/48 от 21.12.2021 г. 

Тема: „Списание Сердика – математическо списание“ 

Базова организация: Институт по математика и информатика, БАН 

Ръководител/главен редактор: акад. Веселин Дренски 

Одитно становище: вх. № 26/16 от 18.12.2021 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 6 405,00 лв. 

Неизразходвани средства: 29,55 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 297,93 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 077,52 лв. 

Сума за възстановяване: 327,48 лв. 

Решение на ПНЕК: 

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

техническия окончателен отчет по договор ДНП 06/48 от 21.12.2021 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата от 327,48 лв. на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор ДНП 06/48 от 

21.12.2021  г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, приема 

договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата от 327,48 

лв. на Фонд „Научни изследвания“. 

Акад. Дренски не участва при вземането на решение по тази точка 

 

1.1.6. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2018 г. 

Договор № КП-06 НП/22 от 11.12.2018 г. 

Тема: „Списание Cybernetics and Information Technologies“ 

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни технологии 

Ръководител/главен редактор: доц. д-р Данаил Дочев 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4705/14.12.2021 г. 
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Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: 18,52 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 981,48 лв. 

Сума за възстановяване: 18,52 лв. 

Решение на ПНЕК: 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП/22 от 11.12.2018 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата от 18,52 лв. на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 НП/22 

от 11.12.2018 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, приема 

договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата от 18,52 

лв. на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.1.7. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2019 г. 

Договор № КП-06 НП1/7 от 17.12.2019 г. 

Тема: „Списание Cybernetics and Information Technologies“ 

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни технологии 

Ръководител/главен редактор: доц. д-р Данаил Дочев 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4707/14.12.2021 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 7 000 лв. 

Сума за възстановяване: 0,00 лв. 

Решение на ПНЕК: 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП1/7 от 17.12.2019 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 НП1/7 

от 17.12.2019 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, приема 

договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.1.8. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2019 г. 

Договор № КП-06 НП1/13 от 17.12.2019 г. 

Тема: „Списание International Journal of Bioautomation“ 

Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН 

Ръководител/главен редактор: проф. д-р Михаил Матвеев 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4708/14.12.2021 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/25.02.2022         8 

 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 7 000 лв. 

Сума за възстановяване: 0,00 лв. 

Решение на ПНЕК: 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП1/13 от 17.12.2019 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 

НП1/13 от 17.12.2019 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, 

приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.1.9. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2019 г. 

Договор № КП-06 НП1/15 от 17.12.2019 г. 

Тема: „Списание Notes on Number Theory and Discrete Mathematics“ 

Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН 

Ръководител/главен редактор: акад. Красимир Атанасов 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4709/14.12.2021 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 7 000 лв. 

Сума за възстановяване: 0,00 лв. 

Решение на ПНЕК: 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП1/15 от 17.12.2019 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 

НП1/15 от 17.12.2019 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, 

приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.1.10. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2019 г. 

Договор № КП-06 НП1/28 от 17.12.2019 г. 

Тема: „Списание Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets“ 

Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН 

Ръководител/главен редактор: акад. Красимир Атанасов 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4710/14.12.2021 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: 291,04 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 708,96 лв. 

Сума за възстановяване: 291,04 лв. 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП1/28 от 17.12.2019 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата от 291,04 лв. на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 

НП1/28 от 17.12.2019 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, 

приема договорът да бъде приключен като успешен, след възстановяване на сумата от 

294,04 лв. на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.1.11. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2019 г. 

Договор № КП-06 НП1/31 от 17.12.2019 г. 

Тема: „Списание по информатика Сердика“ 

Базова организация: Институт по математика и информатика - БАН 

Ръководител/главен редактор: акад. Веселин Дренски 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4711/14.12.2021 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 6 940 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 940 лв. 

Сума за възстановяване: 0,00 лв. 

Решение на ПНЕК: 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП1/31 от 17.12.2019 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 

НП1/31 от 17.12.2019 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, 

приема договорът да бъде приключен като успешен. 

Акад. Дренски не участва при вземането на решение по тази точка 

 

1.1.12. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2019 г. 

Договор № КП-06 НП1/34 от 17.12.2019 г. 

Тема: „Списание Сердика – математическо списание“ 

Базова организация: Институт по математика и информатика - БАН 

Ръководител/главен редактор: акад. Веселин Дренски 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4803/18.12.2021 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 6 405 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 405 лв. 

Сума за възстановяване: 0,00 лв. 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП1/34 от 17.12.2019 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 

НП1/34 от 17.12.2019 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, 

приема договорът да бъде приключен като успешен. 

Акад. Дренски не участва при вземането на решение по тази точка 

 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-561 от 14.02.2022 г. от проф. Стефан Цаковски – председател 

на ПНЕК по Химически науки относно предложения по доклади на ръководители на 

договори и приемане на финансови отчети  

 

1.2.1. Заявление с вх. № ФНИ-4871 от 22.12.2021 г. от проф. д-р Антония Стоянова, 

ръководител на договор № ОПР04/5 от 14.12.2018 г.. с тема: “Иновативни хибридни 

суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и екологично 

съхранение на енергия (SuperHyb)”, Институт по електрохимия и енергийни системи -БАН. 

Относно: Промени във финансовия план   за втората година на проект КП-06-ОПР04/5 от 

2018 г. 

Обосновка: Във връзка е продължаващата епидемичната обстановка от COVID-19 

средствата по перо „Разходи за командировки“, отделени за изпълнението на втория етап на 

проекта, не могат да бъдат изразходвани така, както са планирани. В тази връзка, съгласно 

чл. 7, ал. 3 от договора е ФНИ, моля да бъдат направени промени във финансовия план за 

втория етап на проекта. 

Исканите промени представляват 18,16% от общия размер на допустимите преки 

разходи за целия проект и не надвишават определените максимални стойности (без 

ограничение в б.п. 3, до 20% от преките допустими разходи за б.п. 4 и до 45% от преките 

допустими разходи за б. и. 5).  

1. П01-ИЕЕС-БАН: прехвърля се сумата в размер на 5000,00 лв. от б.п. 2 „Разходи за 

командировки“ в б.п. 5 “Разходи за материали консумативи и др. допустими разходи, пряко 

свързани е изпълнението на проекта (до 45% от преките допустими разходи )“ 

2. П02-ИОНХ-БАН: прехвърля се сумата в размер на 5600,00 лв. от б.п. 2 „Разходи за 

командировки“ в следните бюджетни пера: 4000,00 лв. в б.п. 3 „Разходи за ДМА и ДНМА“ и 

1600,00 лв. в б.п. 4 “ Разходи за външни услуги, пряко свързани е изпълнението на проекта 

(до 20% от преките допустими разходи )“. 

3. ПОЗ- ИП-БАН: прехвърля се сумата в размер на 1790,00 лв. от б.п. 2 „Разходи за 

командировки“ в б. п. 3 „Разходи за ДМА и ДНМА“ 

Приложение: 

1. Утвърден финансов план и актуализиран финансов план за ЕТАП 2 на проект КП-06- 

ОПР04; 

2. Заявление за прехвърляне на средства от член на научния колектив на ИЕЕС-БАН, гл. 

ас. д-р Светлана Велева; 

3. Заявление за прехвърляне на средства от ръководителя на П01-И0НХ-БАН, проф. д-р 

Радостина Стоянова; 

4. Заявление за прехвърляне на средства от ръководителя на П02-ИП-БАН, доц. д-р 

Христо Новаков. 

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

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

изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема  уведомлението, тъй 

като е в размер до 18,16 % от преките допустими разходи, като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема предложените промени във финансовия план  за втората година в размер на 

18,16 % от преките допустими разходи на договор №  КП-06-ОПР04/5 от 2018 г., като 

бъде сключено допълнително споразумение, както следва: 

1. П01-ИЕЕС-БАН: прехвърля се сумата в размер на 5000,00 лв. от б.п. 2 „Разходи 

за командировки“ в б.п. 5 “Разходи за материали консумативи и др. допустими 

разходи, пряко свързани е изпълнението на проекта (до 45% от преките допустими 

разходи )“ 

2. П02-ИОНХ-БАН: прехвърля се сумата в размер на 5600,00 лв. от б.п. 2 

„Разходи за командировки“ в следните бюджетни пера: 4000,00 лв. в б.п. 3 „Разходи 

за ДМА и ДНМА“ и 1600,00 лв. в б.п. 4 “ Разходи за външни услуги, пряко свързани 

е изпълнението на проекта (до 20% от преките допустими разходи )“. 

3. ПОЗ- ИП-БАН: прехвърля се сумата в размер на 1790,00 лв. от б.п. 2 „Разходи 

за командировки“ в б. п. 3 „Разходи за ДМА и ДНМА“ 

 

1.2.2. Уведомление с вх. № ФНИ-4401  от 02.12.2021 г. от доц. д-р Николай Ц. Цветков,  

ръководител на договор КП-06-ОПР03/8 от 18.12.2018 г. -  на тема: “Мултитаргетни пептид-

фрагмент хибриди за лечение на невродегенеративни заболявания“, Институт по 

молекулярна биология - БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план до 15% за етап 2 по договор КП-06-ОПР03/8 от 2018 

г. 

Обосновка: уведомявам Ви във връзка с чл. 7. т. 2. от договора за финансиране на 

научноизследователски проект по договор КП-06-ОПР 03/8 от 2018 г., че ще променя 

Финансовия план за етап 2 както следва: 

1) Намалявам бюджетен ред по т. 1 „Апаратура и специфично оборудване” с 635,87 лв. 

(шестстотин тридесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки); 

2) Намалявам бюджетен ред по т. 5 „Участие в конференции, извън организираните в 

рамките на Акцията" с 4331,61 лв. (четири хиляди триста тридесет и един лева и шестдесет 

и една стотинки) и 

3) Увеличавам бюджетен ред по т. 2 „Материали, химикали и консумативи и други 

допустими разходи” с 4967,48 лв. (четири хиляди девет стотин шестдесет и седем лева и 

четиридесет и осем стотинки). 

Цялата промяна е в размер на 4967,48 лв. (четири хиляди девет стотин шестдесет и седем 

лева и четиридесет и осем стотинки), което не надвишава 15% от общия размер на 

допустимите преки разходи за съответния втори етап на проекта и не нарушава 

максималните стойности, определени в Насоките. Промените във финансовия план на 

проекта се налагат във връзка с очакваната извънредна епидемична обстановка в 

международен и национален план. 

Приложение: Старото и ново-актуализирано финансово разпределение на бюджета. 

Решение на ПНЕК:   

Решението е прието в следващия доклад от Дневния ред в т. 1.3. 

 

Решение на ИС: 
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Решението е прието по 1.2.3. от Дневния ред в съответствие с актуалния доклад на 

ръководителя. 

 

1.2.3. Заявление с вх.№ ФНИ-257 от 25.01.2022 г. от доц. д-р Николай Ц. Цветков,  

ръководител на договор: ОПР03/8 от 18.12.2018 г. -  на тема: “ Мултитаргетни пептид-

фрагмент хибриди за лечение на невродегенеративни заболявания“, Институт по 

молекулярна биология - БАН. 

Относно: Промяна на финансовия план на ПО в размер на 19,7% по договор КП-06-ОПР03/8 

от 2018 г. 

Обосновка: Уведомявам Ви във връзка с чл. 7. т. 2. от договора за финансиране на 

научноизследователски проект по договор КП-06-ОПР 03/8 от 18.12.2018 г. и писмо от проф. 

д-р Иванка Цаковска (от 13.01.2022 г.), координатор за партньорската организация 

ИМФБМИ-БАН по проекта, за необходимостта от промяна на Финансовия план на: 

О-ИМФБМИ-БАН за етап 2 както следва: 

1) Намалявам бюджетен ред по т. 2 „Разходи за командировки" с 5000,71 лв. (пет хиляди 

лева и седемдесет и една стотинки); 

2) Увеличавам бюджетен ред по т. 3 „Разходи за дълготрайни материални и 

нематериални активи, включително и апаратура” с 5000,71 лв. (пет хиляди лева и седемдесет 

и една стотинки). 

Променям финансовия план за етап 2 на: 

Базовата организация по проекта ИМБ-БАН както следва: 

1) Намалявам бюджетен ред по т. 2 „Разходи за командировки” с 1000,00 лв. (хиляда 

лева и нула стотинки); 

2) Увеличавам бюджетен ред по т. 5 „Материали, химикали и консумативи и други 

допустими разходи” с 1000,00 лв. (хиляда лева и нула стотинки). 

Отчитайки последната/предходна актуализация по финансовия план на проекта 

(Уведомление с Ваш вх. № ФНИ/4401 от 02.12.2021 г.), цялостната промяна във финансовия 

план за втори етап по договор КП-06-ОПР 03/8 от 18.12.2018 г. е в размер на 10968,19 лв. 

(десет хиляди девет стотин шестдесет и осем лева и деветнадесет стотинки), което надвишава 

15% (19.7%) от общия размер на допустимите преки разходи за съответния втори етап на 

проекта, но не превишава максимално допустимите стойности (до 25%), залегнали във 

Вътрешните правила на ФНИ за прилагане на процедурите по чл. 71 /1/от ПФНИ. 

Промените във финансовия план на проекта са продиктувани от извънредната ситуация 

породена от COVID-19, възпрепятстваща осъществяването на запланувани командировки по 

изпълнението на задачите от проекта. 

Приложения:   

1) Уведомление и актуализиран план за втори етап от 13.01.2022 г., подадено от проф. д-

р Иванка Цаковска, координатор за партньорска организация ИМФБМИ-БАН по договор 

КП-06-ОПР 03/8 от 18.12.2018 г.; 

2) Финансово разпределение на бюджета за втори етап по проект; 

3) Ново-актуализирано разпределение на бюджета за втори етап; 

4) Копие на Таблиците на актуализиран финансов план на проекта. 

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

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

изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема уведомлението, тъй 

като е в размер до 19.7 % от преките допустими разходи, като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/25.02.2022         13 

 

Решение на ИС: 

Приема предложените промени във финансовия план  за втората година в размер на 

19,7 % от преките допустими разходи на договор №  КП-06-ОПР 03/8 от 2018 г., като 

бъде сключено допълнително споразумение, както следва: 

Променя се финансовия план за етап 2 на: 

Базовата организация ИМБ-БАН: 

1. Намалява се бюджетен ред по т. 2 „Разходи за командировки” с 1000,00 лв. (хиляда 

лева и нула стотинки); 

2. Увеличава се бюджетен ред по т. 5 „Материали, химикали и консумативи и други 

допустими разходи” с 1000,00 лв. (хиляда лева и нула стотинки). 

ПО-ИМФБМИ-БАН: 

3. Намалява се бюджетен ред по т. 2 „Разходи за командировки" с 5000,71 лв. (пет 

хиляди лева и седемдесет и една стотинки); 

4. Увеличава се бюджетен ред по т. 3 „Разходи за дълготрайни материални и 

нематериални активи, включително и апаратура” с 5000,71 лв. (пет хиляди лева и 

седемдесет и една стотинки). 

 

1.2.4. Заявление с вх. № ФНИ-4744 от 15.12.2021 г. от проф. дхн Владимир Димитров,  

ръководител на договор КП-06-Н39/7 от 09.12.2019 г. на тема: Откриване на нови 

лекарствени кандидати чрез синтетични модификации на природна шикимова киселина, 

Институт по Органична химия с Център по фитохимия – БАН. 

Относно:  Удължаване на първи етап на договор КП-06-Н39/7 от 09.12.2019 г. с 3 месеца. 

Обосновка: С настоящото заявление се обръщам към Вас с молба за удължаване на текущия 

първи етап на проекта. Наскоро получихме разрешение за удължаване на първия етап на 

проекта с 3 месеца до 10.02.2022 г. (Протокол № 6/26.11.2021 г. от заседание на ПНЕК по 

Химически науки и предходно от 5 месеца - Протокол на ПНЕК № 11/ 09.04.2021). С колегите 

участници в проекта оценихме развитието и преценихме, че за съжаление поисканото 

удължение до 10.02.2022 г. е недостатъчно, поради което бихме предложили краят на първия 

етап да се удължи до 10.05.2022 г. Мотивите ни за удължение са следните: 

1. Епидемичната обстановка продължава да затруднява доставките на консумативи и 

ДМА. Очевидно много звена по веригата на доставки функционират със забавяне, което 

затруднява значително експерименталната работа. Особено се затрудниха доставките на 

консумативи и химикали сега в началото на декември, което съчетано с коледните и 

новогодишни паузи на практика означава почти един нулев месец. 

2. Подготвя се понастоящем ръкопис за публикация, който изисква още работа за да се 

приеме в реномирано списание. Съгласуването на експерименталните резултати между 

участниците от различни научни институции изисква повече време от първоначално 

планираното. Наложи се повтаряне на избрани контролни експерименти за да се потвърдят 

заключения, които са от особен интерес за научната общност. 

Поради изложените аргументи колективът единодушно счита, че е необходимо да се 

продължи срокът на първия етап до 10.05.2022 г. Надявам се на положително решение на 

това заявление. 

Решение на ПНЕК:   

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

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

изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема  уведомлението. След 

промяната, проект КП-06-Н39/7 от 09.12.2019 г. с още 3 месеца до 10.05.2022 г., като бъде 

сключено допълнително споразумение. 
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Решение на ИС: 

Приема удължаване на първи етап на договор КП-06-Н39/7 от 09.12.2019 г. с още 3 

месеца до 10.05.2022 г., като общото удължаване на първи етап е в размер на 11 

месеца, като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.2.5. Заявление с вх. № ФНИ-115/12.01.2022 г. и ФНИ-245/24.01.2022 г. от проф. д-р Ивайла 

Недялкова Панчева-Кадрева, ръководител на договор КП-06-Н29/3 от 01.12.2018 г. на тема: 

„Нови хоризонти за природните йонофорни антибиотици“ (Хоризонти & Йонофори), 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. 

Относно: Удължаване срока за изпълнение на втория етап на договор КП-06-Н29/3 от 

01.12.2018 г. с 12 месеца до 24.05.2023 г. 

Обосновка: Поради забавяне в изпълнението на научно-изследователските задачи по проект 

„Нови хоризонти за природните йонофорни антибиотици“, работният колектив предлага 

удължаване на срока за изпълнение на втория етап с 12 месеца: 

текущ краен срок - 24.05.2022 г. 

предлаган нов краен срок - 24.05.2023 г. 

Мотивите за предлаганото удължение са следните: 

1. Продължаващата пандемична обстановка в световен мащаб се отрази на работата на 

редица научни колективи, с които са планирани съвместни научни изследвания за 

реализиране на целите на проекта. В тази връзка се налага забавяне на експериментите, 

свързани с биологично охарактеризиране на прицелните съединения, обект на настоящия 

проект. Тези изследвания не могат да бъдат проведени самостоятелно от работния колектив 

и по тази причина са зависими от външни изпълнители. 

2. В хода на изпълнение на проекта възникна необходимостта от закупуване на 

специфични аксесоари/части към вече съществуващо лабораторно оборудване във Факултета 

по химия и фармация при СУ „Св. Кл. Охридски“. На ниво Софийски Университет не е 

наличен договор за доставка на подобен тип ДМА и се налага обявяването на обществена 

поръчка. Изработването и съгласуването на документацията, както и сроковете на 

процедурите по ЗОП, изискват технологичен период от няколко месеца, което също се 

отразява на изпълнението на задачите по проекта. Необходимите аксесоари/части са 

свързани с апаратура за анализ на съединения с инфрачервена спектроскопия, която е един 

от ключовите методи за охарактеризиране на метални комплекси на полиетерните йонофори. 

3. Горепосочените факти предизвикват и забавяне в разпространението на резултатите, 

т.к. се затруднява натрупването на достатъчни по обем и качество експериментални данни, 

които да бъдат обобщени и оформени в научни съобщения в пълен текст. 

Приложение: Доклад съгласуван с ръководителя на базовата организация, и актуализирана 

работна програма за втория етап на проекта. 

Решение на ПНЕК: 

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

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

изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема  уведомлението. След 

промяната, проект КП-06-Н29/3 от 01.12.2018 се удължава с 12 месеца до 26.05.2023 г., като 

бъде сключено допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока за изпълнение на втория етап на договор КП-06-Н29/3 

от 01.12.2018 г. с 12 месеца до 24.05.2023 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 
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1.2.6. Доклад с вх. № ФНИ-125 от 14.01.2022 г. от гл. ас. д-р Марин Симеонов, ръководител 

на договор КП-06-М59/4 от 19.11.2021 г. на тема: „Синтез, свойства и изследване потенциала 

на полимерни хидрогелове за трансдермално доставяне на хидрофобни лекарствени 

вещества“, СУ "Св. Климент Охридски" 

Относно: Промяна в научния колектив по договор КП-06-М59/4 от 19.11.2021 г. 

Обосновка:  Промяната се налага поради изтичането на петгодишния период от датата на 

защита, в който попадам в категорията „постдокторант“, според правилника на ФНИ. 

Промяната в научния колектив на Договор КП-06-М59/4 от 19.11.2021г., е както следва: 

- гл. ас. д-р Марин Симеонов от «ръководител» на научния колектив по проекта става „член“ 

на научния колектив и отговаря на изискването за млад учен; 

- гл. ас. д-р Констанс Русева „член“ на научния колектив заема ролята на „ръководител“ на 

научния колектив. 

Приложения: Доклад до Ректора на СУ;  писмено съгласие от гл. ас. д-р Констанс Русева за 

поемане на ръководството; научна биография на Констанс Русева; съгласие от членовете на 

колектива. 

Решение на ПНЕК: 

Приема ръководството на договор КП-06-М59/4 от 19.11.2021 г. да бъде поето от гл. ас. д-р 

Констанс Русева и гл. ас. д-р Марин Симеонов да остане в научния колектив, като член. 

 

Решение на ИС: 

Приема ръководството на договор КП-06-М59/4 от 19.11.2021 г. да бъде поето от гл. 

ас. д-р Констанс Русева и гл. ас. д-р Марин Симеонов да остане в научния колектив, 

като член, като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.2.7. Доклад с вх. № ФНИ-69 от 07.01.2022 г. от гл. ас. д-р Деница Еленкова, ръководител 

на договор КП-06-М39/3 от 09.12.2019 г. на тема: „Физикохимични характеристики на нови 

кристални структури молибдати от типа Ln2(MoO4)3 ( Ln = La, Gd, Lu ), определени от 

модифицирането със Sm, Tb и Dy“,  СУ „Св. Климент Охридски“. 

Относно:  Ръководител не отговарящ на чл. 2, ал. 4 от договор КП-06-М39/3 от 2019 г. 

Обосновка: Договор № КП-06-М-39/3 от 09.12.2019 г. е подписан за срок от 2 години, като 

срокът за изпълнението на задачите е удължен до 09.06.2022г. с доклад вх. № ФНИ-2158 от 

29.06.2021 г. 

Според чл. 2. алинея (4) на Договор "В случай че ръководител на научен колектив е престанал 

да отговаря на предварително обявените изисквания за съответната позиция или не е в 

състояние да изпълнява своите задължения по проекта, ръководителят на базовата 

организация и останалите членове на научния колектив, притежаващи образователна и 

научна степен ,доктор“, вземат решение, с което предлагат неговата замяна с учен, 

притежаващ еквивалентни или по-високи квалификация, умения и опит. Ученият, предложен 

за ръководител, трябва да е бил член на научния колектив при подаване на проектното 

предложение н да отговаря на условията за ръководител на проекта.“  

Ръководителят на договора вече не отговаря на условието „постдокторант“ или млад учен и 

към момента няма друг член на колектива, който да отговаря на изискванията за ръководител, 

тъй като останалите членове на колектива са настоящи студенти и докторанти. 

Решение на ПНЕК: 

Приема да бъде прекратен договор КП-06-М-39/3 от 09.12.2019 г. и отчетен в едномесечен 

срок от уведомяването на бенефициентите по договора за решението на Изпълнителен съвет. 

 

Решение на ИС: 
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Приема да бъде прекратен договор КП-06-М-39/3 от 09.12.2019 г. и отчетен в 

едномесечен срок от уведомяване на бенефициентите по договора за решението на 

Изпълнителен съвет, тъй като ръководителя не отговаря  на чл. 2, ал. 4 от договора. 

 

1.2.8. Доклад с вх. № 0907/191 от 09.12.2021 г. от акад. проф. дн Константин Иванов 

Хаджииванов, ръководител на договор ДН19/2 от 10.12.2017 г. на тема: „Абсорбция и 

конверсия на азотни оксиди върху системи, съдържащи цериев диоксид", ИОНХ-БАН. 

Относно:  Разширяване на научния колектив на договор ДН19/2 от 10.12.2017 г. 

Обосновка: Моля работният колектив на проект “Абсорбция п конверсия на азотни оксиди 

върху системи, съдържащи цериев диоксид” (договор ДН 19/2 от 10.12.2017 г.) да бъде 

разширен с още един научен работник: Стоян Граматиков, студент в магистърска програма 

на Факултета по Химия и Фармация на Софийски Университет “Св. Кл. Охридски" (ФХФ-

СУ). Той се дипломира с отличие в бакалавърска програма “Химия” във ФХФ на СУ и вече 

има опит в компютърното моделиране на каталитични системи, тъй като работи като 

кръжочник в Лабораторията по Органичен катализ на ФХФ-СУ от година и половина. По 

настоящем г-н Граматиков се обучава в магистърска програма “Изчислителна химия” във 

ФХФ на СУ "Св. Кл. Охридски”. Участието му в работния колектив ще даде възможност за 

неговото допълнително обучение и развитие в областта па моделирането па структурата и 

свойствата на каталитични системи съдържащи цериев диоксид, както и ще му помогне да 

добие умения за работа в научен колектив. Г-н Граматиков ще изпълнява задачи от работната 

програма на проекта свързани с "Квантово-химично моделиране на адсорбцията на NO върху 

Pt, нанесена върху CeO2 и CeО2-ZrО2".  

Приложения: 

1. Писмено съгласие на студент Стоян Граматиков за включването му в научния 

колектив; 2. Съгласие па членовете на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

Приема включването в колектива на договор ДН19/2 от 10.12.2017 г. на студент Стоян 

Граматиков. 

 

Решение на ИС: 

Приема включването в колектива на договор ДН19/2 от 10.12.2017 г. на студент Стоян 

Граматиков. 

 

1.2.9. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-4676 от 13.12.2021 г. от проф. д-р Радостина 

Стоянова, ръководител на договор КП-06-ДВ-6 от 16.12.2019 г. CARiM по ННП ВИХРЕН, 

ИОНХ-БАН. 

Относно:  Промяна на финансов план на договор КП-06-ДВ-6 от 16.12.2019 г. в размер на 

6,03%. 

Обосновка: Уведомявам Ви за промяна на финансовия план в б.п. Разходи за персонал като 

се прехвърлят средства от бюджетен ред “Ръководител на проекта” 12000 лв., от бюджетен 

ред “Постдокторанти” 10000 лв. и бюджетен ред “Докторанти” 10000 лв., в бюджетен ред 

“Технически/административен персонал” 32000 лв. Промяната е необходима за да се 

привлекат студенти за работа по проекта като неакадемичен персонал с цел да се стимулира, 

подкрепи и подобри образованието на младите изследователи. Промяната е 6,03%, т.е. под 

15% от преките допустими разходи. Корекцията не променя размера на б.п. “Разходи за 

персонал” и ще доведе до по-добри резултати по изпълнение на дейностите по проекта. 

Приложения: Коригиран финансов план. 

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

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

изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема  уведомлението, тъй 

като е в размер на 6,03 % от преките допустими разходи, като се сключи допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема промяната на финансов план на договор КП-06-ДВ-6 от 16.12.2019 г. в 

размер на 6,03%  от преките допустими разходи, като се сключи допълнително 

споразумение, както следва: 

В рамките на перо „Разходи за персонал“ се прехвърлят средства: от бюджетен ред 

“Ръководител на проекта” 12 000 лв., от бюджетен ред “Постдокторанти” 10 000 лв. и 

бюджетен ред “Докторанти” 10 000 лв., се прехвърлят в бюджетен ред 

“Технически/административен персонал”, общо 32 000 лв. 

2. Уведомява ръководителя на договор КП-06-ДВ-6 от 2019 г., че в съответствие с 

Насоките за конкурса, при промените в броя на лицата, назначени на различни 

позиции по договора, е необходимо през цялата продължителност на договора (след 

6-тия месец) да се съблюдава изпълнението на минималните изискванията за 

назначаване, определени като условие за продължаване на проекта при подаване на 

доклада за напредъка (поне един докторант и един постдокторант /старши асистент 

или поне един постдокторант и един старши сътрудник). 

 

1.2.10. Запитване с вх. № 0907/15 от 01.02.2022 г. от доц. д-р Светлана Момчилова, 

ръководител на договор КП-06-ДН 19/14 от 2017 г. на тема: Комплексен подход за оценка на 

промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени 

растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване, Институт по  Органична 

Химия БАН. 

Относно:  Закупуване на компютри (ДМА) към края на периода на договор с ФНИ. 

Обосновка: Ръководител съм на договор ДН 19/14 от 2017 г. е ФНИ. Първият етап на проекта 

приключи успешно през 2019 г.  с максимална оценка от ПНЕК по Химически науки и ИС 

на ФНИ за извършената работа (Протокол № 2/04.10.2019. точка 1.1.7). 

През втория етап на проекта, обаче, започна пандемията от COVID-19 с произтичащите от 

нея периодични спирания на работата ни, невъзможност за изпълнение на планираните 

графици, затруднения в доставките на материали, отлагане на научни конференции и т.н. В 

тази връзка сключихме с ФНИ допълнително споразумение № 1/15.11.2021 за удължаване 

срока на втория етап на договора до 30.03.2022. Предвид обективните обстоятелства с 

невъзможност да закупим необходимата ни компютърна техника в началото на етапа на 

проекта, както беше планирано, можем ли да се закупи в края на втория етап (1 настолен и 3 

преносими компютъра за общо 12 члена на научния колектив от ИОХЦФ-БАН).  

Доклад с №95ДД/3 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

ФНИ:  

Съгласно насоките на „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 

2017 г.”: 

Разходите за дълготрайни материални активи, включително апаратура, инструменти и 

оборудване и разходи за дълготрайни нематериални активи (софтуер и информационни 

продукти), водещи до признаване на актив, са в размер до 20% от преките допустими разходи 

по проекта. Те са приемливи разходи за проекта в пълен размер доколкото закупените активи 

са необходими за осъществяване на научноизследователския проект, когато закупените 

активи са необходими за осъществяване на неикономическите дейности по 
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научноизследователския проект. Придобитите активи могат да бъдат използвани след 

проекта само за целите на нестопанската дейност на организацията и в съответствие с г. 20. 

изречение първо, от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и 

иновации. Това обстоятелство ще бъде обект на периодични проверки от страна на ФНИ. 

Предвид гореизложеното би следвало активите да могат да бъдат закупени в рамките на 

периода на договора. 

Придобитите активи могат да бъдат използвани след проекта само за целите на нестопанската 

дейност на организацията и в съответствие Рамката за държавна помощ за научни 

изследвания, развитие и иновации. 

Решение на ПНЕК: 

Приема закупуване на компютърна техника в рамките на периода на договор ДН 19/14 от 

2017 г. в размер до 20% от преките допустими разходи. 

 

Решение на ИС: 

Приема становището на финансовия експерт, че закупуването на компютърна техника 

в рамките на периода на договор ДН 19/14 от 2017 г. е допустимо в размер до 20% от 

преките допустими разходи. 

 

1.2.11. Обсъждане на финансовата част на отчета за втори и окончателен етап от 

изпълнението на договор №ДФНИ Т02/7 от 2014 г. на тема: „Нови полимери, полимерни 

наночастици и нанокапсули за пренос на биологични молекули“ с ръководител - проф. д.х.н. 

Станислав Рангелов, Институт по полимери-БАН. 

На основание на: Одитен доклад  вх. № 94ФФ/5 от 21.12.2017 г. от регистриран одитор с рег. 

№0156 ; доклад № 94ДД/9 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, 

съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г.,  и решение 

на ИС на ФНИ взето с Протокол №56/25.06.2021 г. 

Данни за проекта: 
Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на ИС № 

6/12.04.2019 г. 

Доклад №94ДД/9 от 04.02.2022  г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на ФНИ:  

Договор ДФНИ Т02/7 от 2014 г. базова организация Институт по полимери- 

Първоначална обща сума на договора: 195 000лв. 

Преведени средства: 195 000лв. 

Неизразходвани средства: 50,67лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/ след корекция на амортизация на ДМА/: 

2786 лв. 

Непризнати разходи/след корекция на амортизация на ДНМА /: 797,03 лв. 

Общо непризнати разходи/след корекция/: 3583,03 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 3633,70 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 3633,70 лв./2836,67 лв. на 19.2.2021 г. и 797,03 лв. на 

31.01.2022 г./ 

Решение на ПНЕК: 
1.  На основание  доклади за фактически констатации вх. № 94ФФ/5 от 21.12.2017 г.  от 

регистриран одитор и доклад № 94ДД/9 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол №56 /25.06.2021 г. предлага 

финансовата част на договор ДФНИ Т02/7 от 2014 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи за втори етап– 85 208,43 лв. 

Неизразходвани средства: 50,67лв. 
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Непризнати разходи/след корекция/:3583,03 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 3633,70 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване на Фонд „Научни изследвания“ е в размер на  3 

633,70  лв., която е възстановена на 19.2.2021 г. - 2836.67 лв. и 797,03 лв. на 31.01.2022 г. 

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

№ ДФНИ Т02/7 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1.  На основание  доклади за фактически констатации вх. № 94ФФ/5 от 21.12.2017 г.  

от регистриран одитор и доклад № 94ДД/9 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска 

– финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол №56 

/25.06.2021 г. предлага финансовата част на договор ДФНИ Т02/7 от 2014 г. да бъде 

приета, както следва: 

Признати разходи за втори етап– 85 208,43 лв. 

Неизразходвани средства: 50,67лв. 

Непризнати разходи/след корекция/:3583,03 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 3633,70 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

на  3 633,70  лв., която е възстановена на 19.2.2021 г. - 2836.67 лв. и 797,03 лв. на 

31.01.2022 г. 

3. Приема за успешно  приключен проект по договор № ДФНИ Т02/7 от 2014 г. да 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.2.12. Обсъждане на финансовата част на втори окончателен етап на договор ДФНИ Т02/15 

от 2014 г. с ръководител доц. д-р Елена Василева на тема „Полимерни материали с ултра 

ниска протеинова адсорбция на основата на полицвитерйони за лечение на рани“, СУ 

„Климент Охридски“. 

На основание на: Одитен доклад  вх. № 94ФФ/62 от 11.07.2019 г. от регистриран одитор с 

рег. №0156 ; доклад № ФНИ-3722 от 13.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г.,  и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол №56/25.06.2021 г. 

Данни за проекта: 
Приета научна оценка на окончателен етап - „Много добър“, приета с Протокол на ИС 

№11/28.02.2020 г. 

Първоначална обща сума на договора:  225 000.00 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 123 750   лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  483,09 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 74,18 лв. 

Преразход за Първи етап – 4,67 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 80 925,82  лв. 

Прехвърлени средства от Първи етап: 483,09 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап:  81 408,91 лв. 

Неизразходвани средства: 2 275,75 лв. 

Доклад № ФНИ-3722 от 13.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ:  
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По договора от предоставените финансови отчети е видно, че са извършени разходи за 

придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/-28054,25 лв. и разходи за 

придобиване на дълготрайни нематериални активи /ДНМА/-561,17 лв. Не e изготвен 

коригиращ финансов отчет за разходите за амортизация, съобразен с критериите на АДФИ 

и съгласно писмо с изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г. 

 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема финансовия отчет и становището на г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ, че са извършени разходи за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/-

28054,25 лв. и разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи /ДНМА/-561,17 

лв., като уведомява ръководителя на договор ДФНИ Т02/15 от 12.12.2014 г. да се съобрази с 

критериите на АДФИ и писмо с изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г. 

2. След възстановяване на сумата по договор № ДФНИ Т02/15 от 2014 г. да бъде подписан 

протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

Решение във връзка с финансовия отчет по договора е взето по т. 5.12 от този 

протокол. 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-703 от 23.02.2022 г. от проф. Румен Ценов – председател на 

ПНЕК по Физически науки относно предложения по доклади на ръководители на 

договори и приемане на финансови отчети  

1.3.1. Доклади с вх. № ФНИ-226 от 20.01.2022 г. и ФНИ-318 от 31.01.2022 г. от чл.-кор. проф. 

дфн. Стойчо Язаджиев, ръководител на Договор КП-06-Н28/7 г. от 2018 г. на тема: „Числено 

моделиране на черни дупки и тяхната динамика в разширените скаларно-тензорни теории“, 

Институт по Математика и Информатика, БАН. 

Относно: Удължаване на срока на втори етап на договор КП-06-Н28/7 от 08.12.2018 г. с 12 

месеца до 06.06.2023 г. 

Обосновка: Съгласно подписания анекс към договора, вторият етап на проекта трябва да 

приключи на 06.06.2022г. Поради наложените противоепидемични мерки с цел ограничаване 

на глобалната пандемия причинена от вируса COVID-19 редица дейности по проекта 

„Числено моделиране на черни дупки и тяхната динамика в разширените скаларно-тензорни 

теории“ (договор КП-06-Н28/7 от 08. 12. 2018 г. с ФНИ) бяха възпрепятствани или забавени. 

В частност планираните посещения на научни форуми и научни визити в чуждестранни 

университети не успяха да се осъществят. По тази причина бих искал да помоля за 

удължаване на срока на втория етап на проекта в размер на дванадесет месеца до 06.06.2023г., 

съгласно Чл. 75 (1) от Правилника на ДФНИ и Чл. 23 от договора. Тази промяна не изисква 

допълнително финансиране или промяна на финансовия план. 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК приема удължаването на втори етап на 

проект КП-06-Н28/7 от 08.12.2018 г. с 12 месеца до 06.06.2023 г., като бъде подписано 

допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на втори етап на договор КП-06-Н28/7 от 08.12.2018 г. с 

12 месеца до 06.06.2023 г., като бъде подписано допълнително споразумение. 
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1.3.2. Молба с вх. № ФНИ-303 от 21.01.2022 г. от доц. дфн Недялка Стоилова, ръководител 

проект КП-06-Н28/6 от 08.12.2018 г. на тема: „Алгебрични методи в квантовата статистика 

и приложения в квантови системи“, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, 

БАН. 

Относно: Удължаване на срока на втори етап на проект по договор КП-06-Н28/6 от 

08.12.2018 г. 

Обосновка: Моля 2-ри етап на договор КП-06-Н28/6 от 08.12.2018 г. (изтичащ на 02 юни 

2022 г.) да бъде удължен с 12 месеца, т.е. до 02 юни 2023 г. 

Причината е все още текущата коронавирус пандемия. Ограниченията за пътуване и 

провеждане на научни мероприятия, сериозно възпрепятстваха научното сътрудничество. 

Като резултат командировки не са осъществени през целия период на етап 2 на договора и. 

разбира се, беше невъзможно да каним наши чуждестранни сътрудници в България. Именно 

поради това продължаване на втория етап на договора е от изключително значение за 

успешното му приключване. 

Приложения: Придружаващо Писмо от директора на ИЯИЯЕ-БАН (базова организация на 

договора) доц. д-р Лъчезар Георгиев, изразяващо съгласие с тази молба.  

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 приема удължаването на втори етап на 

проект КП-06-Н28/6 от 08.12.2018 г. с 12 месеца до 02 юни 2023 г., след подписване на 

допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на втори етап на договор КП-06-Н28/6 от 08.12.2018 г. с 

12 месеца до 02 юни 2023 г., след подписване на допълнително споразумение. 

 

1.3.3. Уведомление с вх. № ФНИ-280 от 26.01.2022 г. от проф. дфн Хассан Шамати, 

ръководител на договор КП-06-Н38/6 от 05.12.2019 г. на тема: „Магнитни квантови ефекти в 

нискоразмерни и наноструктурни спинови системи, Институт по физика на твърдото тяло, 

БАН.  

Относно: Промяна в научния колектив на проект КП-06-Н38/6 от 05.12.2019 г. 

Обосновка: Уведомявам Ви, че д-р Станислав Върбев и д-р Явор Бораджиев, членове на 

колектива на ръководения от мен научноизследователски проект на тема „Магнитни 

квантови ефекти в нискоразмерни и наноструктурни спинови системи“, договор КП-06-

Н38/6 от 05.12.2019Г. (допълнително споразумение № ФНИ-4551/08.12.2021) изразиха 

желанието си да прекратят участието си в изпълнението на задачите по проекта. Всички 

останали членове на колектива са уведомени.  

Приложения: списък на научния колектив за съгласие, както и изразеното желание на д-р 

Станислав Върбев и д-р Явор Бораджиев за прекратяване тяхното участие в проекта.  

Решение на ПНЕК: 

Приема напускане от научния колектив  по договор № КП-06-Н38/6 от 05.12.2019 г. на д-р 

Станислав Върбев и д-р Явор Бораджиев.  

 

Решение на ИС: 

Приема напускане от научния колектив  по договор № КП-06-Н38/6 от 05.12.2019 г. 

на д-р Станислав Върбев и д-р Явор Бораджиев.  
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1.3.4. Доклад с вх. № ФНИ-273 от 25.01.2022 г. от проф. д-р Димитър Димитров, 

ръководител на договор КП-06-Д002/3 от 24.10.2019 г. на тема: Функционални материали и 

хетероструктури за хибридни спинтронно-мемристивни устройства, Институт по физика на 

твърдото тяло, БАН.  

Относно: Прехвърляне на неизползвани средства от Етап 1 в Етап 2 по договор КП-06-

Д002/3 от 24.10.2019 

Решение на ПНЕК: 

Приема прехвърлянето на неизразходваните средства от първи етап  по договор КП-06-ДО 

02/3 от 24.10.2019 г. за втори етап, като сумата от 3 507,18 лв. е в размер на 15,6% от преките 

допустими разходи, като се сключи допълнително споразумение.  

 

Решение на ИС: 

Решение по прехвърляне на неизразходваните средства от първи етап ще бъде взето 

при приемане на отчета за изпълнение на първия етап на проекта.  

 

1.3.5. Уведомление с вх. № ФНИ-376 от 02.02.2022 г. от доц. д-р Никола Иванов Петров, 

ръководител на договор КП-06-28/4 от 08.12.2018 г. на тема: „Изследване на активни 

слънчеви процеси по време на пълни слънчеви затъмнения и извън тях“, Институт по 

астрономия с Национална астрономическа обсерватория-БАН  

Относно: Удължаване на срока на Етап 2 по договор КП-06-28/4 от 08.12.2018 г.  с 12 месеца 

до 02.06.2023 г. 

Обосновка: На основание чл.75 от Правилника на ФНИ, моля продължителността на срока 

за изпълнение на проекта с договор КП-06-Н28/4 от 08.12.2018 г., да бъде удължена е 12 

месеца (1 година, т.е. до 02 юни 2023 г.), без изменение на утвърдения бюджет и без 

финансови задължения от страна на Фонда. 

Причините за исканото удължение са следните: 

1.Основни дейности по изпълнение па Работната програма за Втори етап на проекта не бяха 

осъществени поради превенцията и борбата с коронавирус (COVID-19). Необходимостта от 

спазване на противоепидемичните мерки доведе до силно ограничаване на мобилността. В 

следствие на това, планираната научноизследователска експедиция за наблюдаване и 

заснемане на пълното слънчево затъмнение на 14 декември 2020г. от територията на 

Аржентина не беше осъществена. Следващото пръстенообразно слънчево затъмнение на 10 

юни 2021 г. (Канада) също беше по време на строги ограничения за пътуване и невъзможност 

за провеждане на експедиция. 

2.Същевременно, редица научни срещи (основно в чужбина) по слънчева физика, където 

трябваше да бъдат представени доклади по задачите от проекта бяха отложени или отменени, 

което затрудни разпространението на научните резултати. 

Посочените причини доведоха до значителна сума неусвоени средства по перо “Разходи за 

командировки”. При удължение па проекта, екипът е в състояние да осъществи 

научноизследователска експедиция за наблюдаване и заснемане на пълното слънчево 

затъмнение на 20 април 2023г. (Австралия), което е в пълно съответствие със задачите на 

проекта. По този начин, предвидените средства ще бъдат усвоени по възможно най-добрият 

начин от колектива на проекта. 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК приема удължаването на срока на Етап 

2 по договор КП-06-Н28/4 от 08.12.2018 г  с 12 месеца до 02.06.2023 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/25.02.2022         23 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на Етап 2 по договор КП-06-28/4 от 08.12.2018 г.  с 12 

месеца до 02.06.2023 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.3.6. Уведомление с вх. № ФНИ-411 от 04.02.2022 г. от проф. д-р Румен Станимиров Бачев, 

ръководител на договор КП-06-28/3 от 08.12.2018 г. на тема: „Неутрино-излъчващите 

блазари - синергия между оптичната астрономия и теоретичната физика“, Институт по 

астрономия с Национална астрономическа обсерватория-БАН.  

Относно: Удължаване на срока на Етап 2 по договор КП-06-28/3 от 08.12.2018 г.  с 12 месеца 

до 07.06.2023 г. 

Обосновка: Във връзка с тежката епидемичната обстановка в страната и в чужбина, 

вследствие на COV1D-19 и предвид невъзможността за осъществяване на голяма част от 

планираните дейности по Договор КР-06-Н28/3 (2018), като пътувания до обсерватории за 

извършване на наблюдения и пътувания в чужбина за участие на конференции, моля за 

удължение на втория етап на договора с 12 месеца. 

Това удължение ще ни позволи да завършим останалата част от предвидените дейности по 

проекта. 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК приема удължаването на срока на Етап 

2 по договор КП-06-Н28/3 от 08.12.2018 г.  с 12 месеца до 07.06.2023 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока на Етап 2 по договор КП-06-28/3 от 08.12.2018 г.  с 12 

месеца до 07.06.2023 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.3.7. Уведомление с вх. № ФНИ-4519 от 07.12.2021 г. от д-р Калоян Златанов, ръководител 

на договор КП-06-ДБ/4 от 16.12.2019 г. на тема: „MSPLICS Multi single pulse laser induced 

continuum structures“, Софийски университет "Св. Климент Охридски".  

Относно: удължение от четири месеца считано от края на договор КП-06-ДБ/4 от 16.12.2019 

г. с организацията домакин. 

Обосновка: проектът „Многонивни лазерно индуцирани състояния на континиюм, чрез 

единични импулси" (MSPLICS) по програма „Петър Берон и НИЕ" е към края на втората си 

година. Към момента проектът се развива добре, но се отчита известно забавяне във втория 

етап. Причината е световната пандемия от CoV-19, която прекъсна нормалния научен обмен, 

който бе нужен за успешното развитие на проекта. Например конференцията "Quantum 

Control of Light and Matter", на която присъства голяма част от физичната общност 

занимаваща се с оптични техники за хирална резолюция, беше отменена. Това наложи важни 

въпроси относно техническото изпълнение на втори етап, да се решават онлайн, със 

значителен спад в ефективността на комуникационния канал. 

В тази връзка Ви моля за удължение от четири месеца считано от края на договора с 

организацията домакин. 

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 приема удължаването на срока на Етап 

2 по договор КП-06-ДБ/4 от 16.12.2019 г.  с 4 месеца от края на договора с организацията 

домакин до 22.06.2022 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 
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Решение на ИС: 

Приема удължаването на срока за изпълнение на договор КП-06-ДБ/4 от 16.12.2019 г.  

с 4 месеца, до 22.06.2022 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.3.8. Уведомление с вх. № ФНИ-4532от 07.12.2021 г. от д-р Калоян Златанов, ръководител 

на договор КП-06-ДБ/4 от 16.12.2019 г. на тема: „MSPLICS Multi single pulse laser induced 

continuum structures“, Софийски университет "Св. Климент Охридски".  

Относно: преразпределение на средства по договор КП-06-ДБ/4 от 16.12.2019 г.  

Обосновка: разходите на проект „Многонивни лазерно индуцирани състояния на 

континиюм, чрез единични импулси" (MSPLICS) по програма „Петър Берон и НИЕ" вървят 

спрямо указания в проекта финансов план. Поради световната пандемия от CoV-19 и 

свързаните с нея рестрикции за пътуване и противоепидемични мерки, средствата по перо 

„Разходи свързани с научни дейности и научно управление по проекта" почти не са 

изразходвани. От общата сума за двете години от 15600 лв. са налични 13836.41 лв. 

В тази връзка и в допълнение на поискано четири месечно удължение на проекта, Ви моля 

да разрешите пълно преразпределение на средствата от перо „Разходи свързани с научни 

дейности и научно управление по проекта" към перо „Възнаграждения на изследователя с 

включени осигурителни вноски и други плащания на работодателя". 

Приложения: 

Актуализиран финансов план (в лева) но проект MSPLICS КД-06-ДБ-04 

От средствата за „непреки разходи на организацията домакин“ трябва да бъде заплатен и 

разходът за финансов одит на финансовия отчет на проекта 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК приема преразпределение на средства 

по договор КП-06-ДБ/4 от 16.12.2019 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Не приема доклада за преразпределение на средства по договор КП-06-ДБ/4 от 

16.12.2019 г., тъй като не съответства на Програмата по Конкурса приета от 

Министерски съвет. 

 

1.3.9. Молба с вх. № 0907/20 от 18.02.2022 г. от доц. д-р Тодор Петров, ръководител на 

договор ДН18/7 от 10.12.2017 г. на тема: "Експериментално и теоретично изследване на 

свръхбърза динамика на процеси, индуцирани при субпикосекундна лазерна нанообработка 

на полупроводници с широка забранена зона.", ИФТТ - БАН. 

Относно: Прехвърляне на средства за втори етап по договор ДН18/7 от 10.12.2017 г. 

Обосновка: Поради ограниченията, дължащи се на извънредната усложнена епидемична 

обстановка в страната и в света следствие COVID 19, бе невъзможно да реализираме 

предвидените командировки за изследвания в лаборатории на партньорите ни по проекта. За 

по- пълноценното изпълнени на ръководеният от мен проект моля да ни бъде разрешено да 

направим промени позволяващи оптимизиране изпълнението на дейностите по проекта за 

втория му етап. 

За целта е необходимо във финансовия план, част от средствата за командировки (перо 2 

„Разходи за командировки") на БО (ИФТТ - БАН) и Партньор 1 (НБУ) да бъдат прехвърляни 

в перата 3 „Разходи за ДМА и ДНМА", 4 „Разходи за външни услуги" и 5 „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи“. 

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

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

изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема  уведомлението, тъй 

като е в размер на 20,9% от преките допустими разходи за втори етап по договор ДН18/7 от 

2017 г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема прехвърляне на средства за втори етап по договор ДН18/7 от 10.12.2017 г., 

което е в размер на 20,9% от преките допустими разходи в общ размер на 13500 лв., 

като се сключи допълнително споразумение, както следва: 

• От точка 2 „Разходи за командировки“ на БО в т. 3 „Разходи за дълготрайни 

материални и нематериални активи, включително апаратура“ на БО 3 500 лв.; 

• От точка 2 „Разходи за командировки“ на БО в т. 4 „Разходи за външни услуги“ на 

БО 1 050 лв.; 

• От точка 2 „Разходи за командировки“ на БО в т. 5 „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ на БО 4 450 лв.; 

• От точка 2 „Разходи за командировки“ на П01 в т. 4 „Разходи за външни услуги“ на 

П01 500 лв.; 

• От точка 2 „Разходи за командировки“ на П01 в т. 5 „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ на П01 4 000 лв.; 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДФНИ-Т02/12 от 12.12.2014 г. на тема: „Нови 

материали и технологии за високоефективни слънчеви фотоелементи“ с ръководител доц.  

д-р Максим Ганчев, Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни 

източници-БАН. 

Данни за проекта: 
Първоначална обща сума  -  225000 лв. 

Преведени средства за І етап – 123750 лв. 

Оценка за І етап –  Добра, Коефициент –  0.8 с Протокол на ИС 73/28.08.2017 г. 

Неизразходвани средства – 15 748,47 лв. 

Непризнати разходи – 615. 38 лв. 

Признати разходи - 107 386,15 лв. 

Средства за отчитане за Етап II: 96 133,09 лв.  

Преведени средства за Етап II: 80 384,62лв.  

Неизразходвани средства: 0,00 лв.  

Общо непризнати разходи за втори етап (след корекцията):1 264,84 лв. 

Признати разходи за втори етап (след корекцията):94 868,25 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 4806,65 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 6 071,49 лв. 

Възстановена сума на ФНИ: 6 071,49 лв. /неустойка за забавен отчет: 4806,65 лв. -

възстановена на 19.5.2021 г. и 1 264,84 лв. непризнати разходи възстановени на 09.02.2022 г./ 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 7 

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

научната част по договор ДФНИ-Т02/12 от 2014 г. 

2.  На основание  доклади за фактически констатации с вх. № 26/7 от 12.10.2021 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата окончателна част на втори етап на договор 

ДФНИ Т02/12 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

Неизразходвани средства: 0,00 лв.  

Признати разходи за втори етап (след корекцията):94 868,25 лв. 

Общо непризнати разходи за втори етап (след корекцията):1 264,84 лв. 

Признати разходи за втори етап (след корекцията):94 868,25 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 4806,65 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 6 071,49 лв. 

Възстановена сума на ФНИ: 6 071,49 лв. /неустойка за забавен отчет: 4806,65 лв. -

възстановена на 19.5.2021 г. и 1 264,84 лв. непризнати разходи възстановени на 09.02.2022 г./ 

2. След като бъде възстановена сумата, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното 

приключване на договор ДФНИ Т02/12 от 2014 г.,  като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

част по договор ДФНИ-Т02/12 от 2014 г. 

2.  На основание  доклади за фактически констатации с вх. № 26/7 от 12.10.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата окончателна част на втори етап на 

договор ДФНИ Т02/12 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

Неизразходвани средства: 0,00 лв.  

Признати разходи за втори етап (след корекцията):94 868,25 лв. 

Общо непризнати разходи за втори етап (след корекцията):1 264,84 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 4806,65 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 6 071,49 лв. 

Възстановена сума на ФНИ: 6 071,49 лв. /неустойка за забавен отчет: 4806,65 лв. -

възстановена на 19.5.2021 г. и 1 264,84 лв. непризнати разходи възстановени на 

09.02.2022 г./ 

3 . Приема за успешно приключен проект по договор № ДФНИ-Т02/12 от 2014 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.3.11. Обсъждане на финансовата част на втори окончателен етап на договор ДФНИ Т02/6 

от 2014 г. с ръководител чл. кор. проф. д.ф.н. Валентина Борисова Петкова на тема:“ Нови 

парадигми за фундаменталната структура на материята”,  Институт за ядрени изследвания и 

ядрена енергетика-БАН. 

На основание на: Одитен доклад  вх. № 94ЮЮ/13 от 20.12.2019 г. от регистриран одитор с 

рег. №0812; доклад № ФНИ-3722 от 13.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г.,  и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол №56/25.06.2021 г. 

Данни за проекта: 
Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на ИС 

№11/28.02.2020 г. 

Първоначална обща сума на договора: 225 000  лв.  
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Преведени средства за Първи етап: 123 750 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  36,62 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Преразход за Първи етап – 0 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 101 250 лв. 

Прехвърлени средства от Първи етап: 36,62 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап:  101 286,62 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Доклад с вх. № 94ДД/71 от 22.10.2021 г. и № 94ДД/17 22.02.2022 г. от г-жа Даниела 

Козовска, финансов експерт на ФНИ относно договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г. 

Неизразходвани средства: 0.00 лв.  

Непризнати разходи /след корекция/: 5 368,82 лв. 

Признати разходи: 219 631,18 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 368,82 лв.  

Изпратено писмо до ръководителя на БО за възстановяване на средства с № 80/14 от 

14.02.2022 г. 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема становището на г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на ФНИ, че са 

извършени разходи – неизразходвани и непризнати в размер на 5 368,82  лв., които следва да 

бъдат възстановени на ФНИ. 

2. След като бъде възстановена сумата, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното 

приключване на договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема становището на г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на ФНИ, че са 

извършени разходи – неизразходвани и непризнати в размер на 5 368,82 лв., които 

следва да бъдат възстановени на ФНИ. 

2. След като бъде възстановена сумата по договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г.,  да бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.3.12. Обсъждане на финансовата част на втори окончателен етап на договор ДФНИ Т02/19 

от 2014 г. на тема: „Теоретично изследване на съвременни наблюдавани явления в атомните 

ядра при различни енергии за обяснение на фундаментални свойства на материята на фемто-

ниво”,   с ръководител - доц. д-р Митко Костадинов Гайдаров, Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика-БАН. 

 

На основание на: Одитен доклад  вх. № 94ЮЮ/13 от 20.12.2019 г. от регистриран одитор с 

рег. №0812; доклад № ФНИ-3722 от 13.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г.,  и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол №56/25.06.2021 г. 

Данни за проекта: 
Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на ИС № 

11/28.02.2020 г. 

Първоначална обща сума на договора: 127 500 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 70 125 лв. 
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Неизразходвани средства за Първи етап –  31 719,92 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Преразход за Първи етап – 0 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 57 375 лв. 

Прехвърлени средства от Първи етап: 31 719,92 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап:  89 094,92 лв.  

Неизразходвани средства: 13 389,91 лв. 

Доклад с вх. № 94 ДД/73 от 26.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Т02/19 от 2014 г. във връзка с изготвяне на коригиращите 

финансови отчети съгласно посочените от АДФИ изисквания, съобразени и с обяснителните 

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

В окончателния финансов отчет, който са представили във ФНИ и описа на закупените ДМА 

фигурират 3 бр. компютърни конфигурации за 3290.02 лв. /1003.51лв.,  904.51 лв.  и 1382.00 

лв./ и 2 бр. лаптоп за 3330,06 лв. с 50% амортизационна норма. Срокът на договора е удължен 

с осем месеца. Активите са закупени през 1 етап на договора и  активите се амортизират 

изцяло в срока на договора. През втория етап на договора са отчетени информационни 

продукти /ДНМА/ за 3301,81 лв.  Част от активите са  закупени през м. февруари 2019 

г. /в края на втория етап/, като  за ДНМА е направена корекция във връзка с 

амортизационни отчисления, съгласно посочените от АДФИ изисквания. 

 

Договор ДФНИ T02/19 от 2014 г., базова организация Институт за ядрени изследвания и 

ядрена енергетика-БАН 

Първоначална обща сума на договора: 127 500лв. 

Преведени средства : 127 500 лв. 

Неизразходвани средства : 13389,91 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:  114 110,09 лв. 

Непризнати разходи/след корекция/: 2171,65 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 15 561,75 лв. 

 

Решение на ПНЕК: 

1. Приема становището на г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на ФНИ, че са 

извършени разходи – неизразходвани и непризнати в размер на 15 561,75 лв., които следва 

да бъдат възстановени на ФНИ, като бъде изпратено писмо до ръководителя на Базовата 

организация. 

2. След като бъде възстановена сумата, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното 

приключване на договор ДФНИ Т02/19 от 2014 г.,  като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема становището на г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на ФНИ, че са 

извършени разходи – неизразходвани и непризнати в размер на 15 561,75 лв., които 

следва да бъдат възстановени на ФНИ, като бъде изпратено писмо до ръководителя на 

Базовата организация. 

2. След като бъде възстановена сумата по договор ДФНИ Т02/19 от 2014 г.,  да бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
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1.4. Доклад с вх. № ФНИ-683 от 22.02.2022 г. от проф. Дамянка Гетова – председател на 

ПНЕК по Медицински науки относно предложения по доклади на ръководители на 

договори и приемане на финансови отчети  

 

1.4.1. Молба с вх. № ФНИ 100122/6 от 15.12.2021 от доц. д-р Ирина Иванова Стоянова - 

Ван дер Лаан, д.м., ръководител на научен проект със заглавие „Постисхемична 

невропротекция: роля на грелина и транскрипционния фактор Рах6” (вх. № ДН 13/10 

от 2017г.) Базова организация: Медицински университет- Варна.  

Относно:  Повторно удължаване срока с 6 месеца 

Обосновка:   С решение на Постоянната научно-експертна комисия по Медицински науки 

към Фонд „Научни изследвания”, взето на заседание на 25.09.2020 г., Протокол № 

12/25.09.2020, горепосоченият проект получи удължаване на първоначалния предвиден срок 

за изпълнение с 6 /шест/ месеца, до 27.02.2022 г. В качеството си на ръководител на проект 

се обръщам към Вас с молба за удължаване срока на проекта с още 6 месеца, до 27.08.2022 

г., поради следните обстоятелства: 

През втория етап на проекта завършихме част от експериментите, а резултатите от тях бяха 

представени на три международни симпозиума, и публикувахме три статии в списание с 

импакт фактор 6.68 — Frontiers in Сell and Developmental Biology. Поради по-късното 

приключване на обществените поръчки има и сериозно забавяне в доставките на заявената 

апаратура и консумативи. Освен това, по-голямата част от изследванията изискват специална 

апаратура, с каквато не разполагаме и това налага работа в реномирани западни лаборатории, 

с които сме в колаборация. Тъй като публикуваните резултатите предизвикаха значителен 

интерес сред научните среди, получихме покана за публикуване в още две списания от същия 

ранг, и сме в процес на подготовка на други две статии и участие в още една национална и 

две международни научни прояви. За съжаление, поради COVID кризата досега, пътуванията 

бяха отменяни два пъти, което забави приключването на експериментите ни. 

Моля да бъде разгледано предложението ни за удължаване срока на проекта с 6 месеца, до 

27.08.2022 г., и съответно изразходване на останалите ни финансови средства със следните 

мотиви: 

• Забавяне в процедурите за обществените поръчки поради извънредното положение и 

последвалото възпрепятстване завършването на експериментите. 

• Извършване на експериментална работа в Центъра по лазерна микроскопия към 

Университета в Белград, Сърбия, разполагащи с уникална апаратура, необходима за 

завършване на експериментите ни. 

•  Обобщаване на резултатите и внасяне за публикуване на поне още две статии в 

списания с висок импакт фактор, както и представянето им на една национална и две 

международни конференции. 

Надяваме се, че ще получим така нужното ни време, за да завършим успешно изследванията 

си, да обобщим и разпространим резултатите от проекта, който е от голямо клинично 

значение. Приложено е копие до 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 удължаването на проекта с 6 месеца, което е второ за етапа. След промяната, договор 

ДН13/10 трябва да приключи на 27.08.2022г. Срок за подаване на отчета-27.09.2022г. ПНЕК 

предлага,  ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:   
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Приема срокът за изпълнение на  втори етап на договор ДН13/10 от 2017 г. да се 

удължи с 6 /шест/ месеца,  считано до 27.08.2022г., и срок за подаване на отчета – до 

27.09.2022г., като се сключи допълнително споразумение по реда на чл. 71 от ПФНИ. 

 

1.4.2.   Уведомително писмо с вх. № ФНИ 100101/12 от 28.01.2022г. от  доц. д-р Благой 

Ангелов Узунов, ръководител на договор ДН13/9, на тема „Цианопрокариоти-нов 

потенциален рисков фактор за злокачествени заболявания в България“ от 15.12.2017г. 

Базова организация: Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ 

Относно: Удължаване на срока с десет месеца. 

Обосновка:   Във връзка с епидемиологичната и икономическата ситуация в страната бих 

искал да ви  уведомя за следното: 

1) Партниращата организация по проект ДН 13/9 от 15.12.2017 г. - Медицински 

университет - Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ от началото на втория етап на проекта до 

края на изминалата година (съобразно заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-100-856 от 

06.12.21 г.) са имали забрана за пътуване извън страната. В резултат на тази забрана 

Партниращата организация не е имала възможност да оползотвори средствата, предвидени 

за командировки за участия в конференции в чужбина на стойност около 4000 лв.; 

2) Участниците от Агробиоинститут, които са от Базовата организация по проекта също 

са възпрепятствани от довършване на лабораторната си работа по проекта поради силно 

ограниченото им присъствие в лабораториите на Агробиоинститута. Това ограничение е 

наложено предвид непосилните разходи за електричество, спрямо текущите цени на тока в 

страната. 

Поради пандемията от Covid 19 и свързаната с това невъзможност за пълно реализиране на 

предвидените командировъчни средства по проекта, а също и поради високите цени на 

електричеството към момента ви молим за разрешение за удължаване на втория етап на 

проекта с 10 месеца. В рамките на този проект досега не е отправяна молба за удължаване. В 

изискуемия период предвиждаме успешното изразходване на средствата за участие в 

конференции в чужбина, а също и успешно завършване на лабораторната работа, предвидена 

за колегите от Агробиоинститута. Приложено е копие до 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 удължаване на срока по Договор ДН13/9  с 10 /десет/ месеца, до 13.02.2023г.  

Удължението от два месеца, отпуснато от ФНИ заради COVID пандемията е включено в 

исканите 10 месеца. След промяната договор ДН13/9 трябва да приключи 13.02.2023г. Срок 

на подаване на отчета – до 13.03.2023г. ПНЕК предлага, ИС да одобри исканата промяна, 

като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:   
Приема срокът за изпълнение на втори етап на  договор ДН13/9 от 2017 г. да се удължи 

с 10 /десет/ месеца,  считано до 13.02.2023 г., и срок за подаване на отчета – до 

13.03.2023г., като се сключи допълнително споразумение по реда на чл. 71 от ПФНИ. 

 

1.4.3. Отчети за напредък на трето тримесечие, по Договори за COVID-19 от 2021г. 

Разглеждане и обсъждане на постъпили 3-месечни отчети за напредък по проекти 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 
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свързани с пандемията Ковид 19 – 2020 г.“ докладвани от определените докладчици от 

ПНЕК. 

Тримесечни доклади - Приложения от 1 до 13. 

Решение на ПНЕК: 

2.1. КП-06-ДК1/1 – ПНЕК приема становището за напредък. 

2.2. КП-06-ДК1/2 – ПНЕК приема становището за напредък, но препоръчва да се уточни 

заглавието на проекта от ръководителя. Според Правилника на ФНИ заглавието на проекта 

не може да бъде променяно в хода на изпълнението му. 

2.3. КП-06-ДК1/3 – ПНЕК приема становището за напредък. 

2.4. КП-06-ДК1/4 – ПНЕК приема становището за напредък, но препоръчва да се   опишат 

и изпратят  получените резултати по РП6. 

2.5. КП-06-ДК1/5 – ПНЕК приема становището за напредък, но изисква следващия отчет 

да  бъде представен според изискванията  на ФНИ в кратък вид и таблично според 

стандартната форма за отчет. По РП5, дейност 5.2. да бъде описана изцяло както е планирана. 

2.6. КП-06-ДК1/6 – ПНЕК приема становището за напредък. 

2.7. КП-06-ДК1/7 – ПНЕК приема становището за напредък,. 

2.8. КП-06-ДК1/8 – ПНЕК приема становището за напредък. 

2.9. КП-06-ДК1/9 – ПНЕК приема становището за напредък. 

2.10. КП-06-ДК1/10 – ПНЕК приема становището за напредък 

2.11. КП-06-ДК1/11 – ПНЕК приема становището за напредък. 

2.12. КП-06-ДК1/12 – ПНЕК приема становището за напредък 

2.13. КП-06-ДК1/13 – ПНЕК приема становището за напредък. 

 

Решение на ИС: 

1.  С изключение на докладите по договори КП-06-ДК1/2,  КП-06-ДК1/4, КП-06-

ДК1/5,  ИС  приема изброените по-горе  доклади за напредък за трето тримесечие на 

проектите по конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания по 

обществени предизвикателства, свързани с пандемията Ковид 19 – 2020 г.“. 

 По отношение на доклад по договор КП-06-ДК1/2 – ИС връща доклада  за 

напредък, за да  се коригира заглавието на проекта в съответствие с това, посочено в 

договора. Според Правилника на ФНИ заглавието на проекта не може да бъде 

променяно в хода на изпълнението му. 

 По отношение на доклад по договор КП-06-ДК1/4 – ИС връща доклада  за 

напредък, за да опишат и изпратят  получените резултати по РП6. 

 По отношение на доклад по договор КП-06-ДК1/5 – ИС връща доклада  за 

напредък, за да бъде представен според изискванията  на ФНИ в кратък табличен вид 

според стандартната форма за доклади за напредъка. По РП5, дейност 5.2. да бъде 

описана изцяло, както е планирана. 

2. Приема съгласно насоките, всички одобрени доклади да се предоставят на 

Министерството на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и 

други заинтересовани институции, както и ръководителите на останалите проекти, 

финансирани по конкурса. 

3. Приема, когато епидемична обстановка позволи, да се организира смесена  среща – 

on-line и присъствена, с ръководители на договори от конкурс „Финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с 

пандемията Ковид 19 – 2020 г.“. Насрочване на дата за срещата ще се определи на 

заседание на ИС. 
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1.4.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор КП-06-Н33/16 от 21.12.2019г. на тема „Ролята на  мигриращи  и 

местни диви птици като резервоари на векторно-  предавани инфекции при хората“ 

Ръководител проф. дмн Ива Христова , Базова организация: НЦЗПБ-София. 

Етап на изпълнението: Първи 

Оценка за изпълнението:  Добра 

Данни за проекта:  

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

Рецензент 1 – 85 % 

Рецензент 2 – 90% 

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. лв. 

Преведени средства:  60 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 9 099,10 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 900,90 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2  

От тях с импакт фактор: 0  

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0  

Други: 2  

Участия в научни форуми: 2  

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка Добра на научната част по договор КП-06-Н33/16 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх. Номер ФНИ-3262 от 08.09.2021г. че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 900,90 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв.  

3. ПНЕК  предлага  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н33/16 в  размер  на      

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 9099,10 лв., представляващи 16.48%, да 

бъдат прехвърлени и отчетени през втория етап на договора, като се сключи Допълнително  

споразумение. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание решението на ПНЕК ИС приема оценка „Добър“ на научната част по 

договор КП-06-Н33/16 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

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

размер на 50 900,90  лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н33/16 в размер 60 000,00 

лв., след утвърждаване на ГОП за 2022 год. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 9099,10 лв., представляващи 

16,48% от ПДР, да бъдат прехвърлени и отчетени през втория етап на договора като 

се сключи допълнително споразумение. 

Сумата за отчитане за втори етап е 69 099,10 лв. 
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1.4.5. Информация за възражение по повод задоволителна оценка на изпълнението на първи 

етап от проект към НП-Вихрен- Договор КП-06-ДВ-3 

Решение на ПНЕК:   

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

Вътрешните правила установи, че оценките за първи етап са изпратени на ръководителя от 

секретаря на комисията. Забавянето на оценките се дължи и на факта, че отчетът е представен 

на английски език, което допълнително затрудни намирането на подходящи  за темата 

рецензенти.  ПНЕК не приема възражението за повторно преглеждане на отчета, тъй като 

вече има подписано Допълнително споразумение и изплатена сума по него. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение възражението по повод задоволителна оценка на изпълнението на 

първи етап от проект към НП-Вихрен- Договор КП-06-ДВ-3. 

 

1.4.6.  Доклад  с вх. № ФНИ-94ДД/69 от 21.10.2021г. от  Даниела Козовска- финансов експерт 

към ФНИ. 

Относно: Изготвяне на коригиращ финансов отчет, съгласно посочените от АДФИ 

изисквания по договори от 2014г. 

Обосновка: Във връзка с изготвяне на коригиращите финансови отчети съгласно посочените 

от АДФИ изисквания, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх.№ ФНИ- 

210/21.01.2021г.  
Договор ДФНИ Б02/25 от 2014 г., на тема: „Клинично изследване на износването на нови 

циркониеви дентални керамики чрез лазерно-оптични техники“.  Базова организация: 

Институт по механика-БАН Първоначална обща сума на договора: 140 966 лв. 

Преведени средства: 140 966 лв. 

Неизразходвани средства: 2191,53 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 15392,52 лв. 

Признати разходи (след корекцията): 123381,95 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 17584,05лв. 

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

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

Остатък от 1 етап: 635,91 лв. 

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

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 4 

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

От тях с импакт фактор: няма 

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

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

Участия в научни конференции – 2 (В България) 

Оценка предложена от ПНЕК: „добър“ дадена от двамата рецензенти.  

Решение на ПНЕК 

1.  На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС в Протокол №50/16.04.2021г. в т.1.5.5 

на стр.21, приема оценка „Добър“ на научната част на окончателния отчет по договор 

№ДФНИ Б02/25 от 12.12.2014г. 

2. На основание  доклад за фактически констатации вх. 94ФФ/92/25.09.2018г. от регистриран 

одитор с рег. №0156 и доклад №94ДД/69/21.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 5-то му заседание от 05.11.2021 г., 
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предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б02/25 от 12.12.2014 г. да бъде приета, както 

следва:  

Признати разходи: 123381,95   лв. 

непризнати разходи – 15392,52  лв.;  

неизразходвани средства – 2191,53  лв. 

Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 17584,05 лв.  

3. ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на  дължимата сума в размер на 17584,05лв., 

да  бъде изготвен Протокол  за успешното приключване на проект по договор № ДФНИ 

Б02/25 от 12.12.2014 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 в Протокол №50/16.04.2021г. в 

т.1.5.5 на стр.21, приема оценка „Добър“ на научната част на окончателния отчет по 

договор №ДФНИ Б02/25 от 12.12.2014г. 

2. На основание  доклад за фактически констатации вх. 94ФФ/92/25.09.2018г. от 

регистриран одитор с рег. №0156 и доклад №94ДД/69/21.10.2021 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ с протокол № 5 от 

05.11.2021 г., приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/25 от 12.12.2014 г. да 

бъде приета, както следва:  

Признати разходи: 123 381,95   лв. 

непризнати разходи – 15 392,52  лв.;  

неизразходвани средства – 2 191,53  лв. 

Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 17 584,05 лв.  

3. След възстановяване на дължимата сума в размер на 17 584,05 лв., проект по 

договор № ДФНИ Б02/25 от 12.12.2014 г. да бъде приключен като успешен, при 

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

извършването му. 

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-683 от 22.02.2022 г. от проф. Христина Василева – председател 

на ПНЕК по Науки за Земята относно предложения по доклади на ръководители на 

договори и приемане на финансови отчети  

 

1.5.1. Уведомление с вх. №ФНИ - 260 от 25.01.2022 г., от д-р Атанас Василев, ръководител 

на проект по договор № КП-06-ОПР 04/7 от 18.12.2018 г., на тема: „Геотермична еволюция 

на морски находища на газови хидрати - Палеоделтата на Дунав, Черно море“, базова 

организация: Институт по океанология – БАН. 

Относно: 1. Предложение за 2 нови члена на колектива на проект ГЕОХидрат; 2. 

Информация за Атанас Василев, р-л проект ГЕОХидрат, че от 6 авг. 2021 г., след 

пенсиониране като доцент е назначен в ИО-БАН като геофизик доктор. 

Обосновка: „Предлагам в колектива на проект ГЕОХидрат за Етап 2 да бъдат включени 

2 нови члена:  

- докторант Ева Руменова Мариновска - опитът и с програмните продукти Шлюмбердже 

ще ускори усвояването на ПетроМод от членове на колектива и детайлизацията на 

моделните изследвания на фактори при формиране на газохидратни находища; 

- д-р Емануил Димитров Кожухаров - опитът му от консултиране на нефтени компании в 

Черно море ще допринесе за по-реалистични модели и ще подобри публикационната 

дейност. Д-р Кожухаров беше р-л на българския екип в черноморски консорциум 

BLACKSEASPAN, осъществил сеизмични проучвания на седиментния комплекс до 
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фундамента в Черно море, резултатите от които са входни данни на модела за басейнов 

анализ.“ 

Приложения: 

1.Автобиографии на предлаганите двама нови члена 

2.Писмено съгласие на екипа 

3.Писмено съгласие на новите членове 

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 приема предложението и предлага на 

ИС да приеме включването в научния колектив на проект КП-06-ОПР 04/7 от 18.12.2018 г. 

два нови члена - докторант Ева Руменова Мариновска и д-р Емануил Димитров Кожухаров. 

 

Решение на ИС: 

Приема решение за включването в научния колектив на проект КП-06-ОПР 04/7 от 

18.12.2018 г. на двама нови члена - докторант Ева Руменова Мариновска и д-р 

Емануил Димитров Кожухаров. 

 

1.5.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за Етап 1 от 

изпълнението на договор № КП-06-Н34/9 от 20219 г. на тема: „Изследване на въглерод и 

някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда“, с ръководител доц. д-

р Елена Христова, базова организация: Национален институт по Метеорология и 

Хидрология, във връзка с допълнително представена информация към отчета, изискана с 

решение на Изпълнителен съвет Протокол 8 от 10.12.2021 г., а именно: 

ИС връща отчета за преразглеждане. 

Изисква предоставяне, на следната допълнителна информация към отчета: 

1. Уточняване на поставените цели за изпълнение и постигнатите резултати през Етап 1. 

2. Прецизиране статуса на публикациите. 

3. Ясно разграничаване получените по проекта собствени експериментални данни от 

използваните за съпоставка данни, получени по предходни и/или текущи дейности/проекти. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 119 790.00 лв. 

Преведени средства: 59 895.00 лв. 

Неизразходвани средства: 4 435.39 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 459.61 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 8  

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг: 4 

На 08.02.2022 г. изисканата информация е предоставена. 

Решение на ПНЕК: 

1. ПНЕК приема „много добра“ оценка на научната част на проект по договор № КП-06-

Н34/9 от 2019 г. , съобразена с оценките на рецензентите и допълнително предоставената 

информация.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище №ФНИ -4173 

от 18.11.2021 г., от регистриран одитор с рег. № 5530, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 55 459.61 лв., сума на непризнатите разходи няма. 
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3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № КП-06-Н34/9 от 2019 г. в 

размер на 59 895.00 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства 4 435.39 лв., да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 64 330.39 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема „Много добра“ оценка на научната част на проект по договор № КП-06-

Н34/9 от 2019 г., на основание предложението на ПНЕК и допълнително 

предоставената информация.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище № 

ФНИ-4173 от 18.11.2021 г., от регистриран одитор с рег. № 5530, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 55 459.61 лв., сума на 

непризнатите разходи няма. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП-06-Н34/9 от 2019 г. в размер 

на 59 895.00 лв.,финансирането е след утвърждаване на ГОП за 2022 год. 

4. Сумата на неизразходваните средства 4 435.39 лв., да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 64 330.39 

лв. 

 

1.6. Доклад с вх. № ФНИ-681 от 22.02.2022 г. от проф. Соня Милева-Божанова – 

председател на ПНЕК по Обществени науки относно предложения по доклади на 

ръководители на договори и приемане на финансови отчети  

 

1.6.1. Уведомление с вх. № ФНИ-  295 от 28.01.2022 г., от доц. д-р Мина Николаева Ангелова, 

ръководител на проект по договор КП-06-ДК2-7 от 2021 г., на тема: „Икономически 

измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-

политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти", базова 

организация: ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив на проекта и включване на нов член: доц. 

д-р Александър Найденов, катедра Статистика и иконометрия, УНСС.  

Обосновка: „Целта на включването на доц. д-р Найденов е неговата експертиза по 

статистика, която е необходима за реализиране на емпиричното теренно изследване и за 

последващата обработка на данните от проведеното изследване. Описани са задачите, 

които доц. Найденов ще изпълнява в проекта“.  

Приложения:  

1. Заявление от доц. д-р Ал. Найденов 

2.  Автобиография на английски език във формат определен от ФНИ 

3.  Декларация за член на колектив – Приложение 5 

4.  Декларация за член на колектив – Приложение 6  

5. Приложени са подписите на членовете на колектива – 3 от членовете са дали писмено 

съгласие, поради болест и невъзможност да се подпишат присъствено. 

6. Писмено съгласие от базовата организация 

Решение на ПНЕК:  

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК приема предложението и предлага на 

ИС да приеме включването в научния колектив на проекта доц. д-р Ал. Найденов. 

 

Решение на ИС: 
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Приема включване на доц. д-р Ал. Найденов в научния колектив на проект КП-06-

ДК2-7 от 2021 година. 

 

1.6.2. Писмо с вх. № ФНИ 4 от 04.01.2022 г. от проф. д. а. н. арх. Борислав Борисов, проект 

КП-06-Н35/ 8 на тема: „Подобряване на ефективността в нормативния регламент за 

планирането на териториалното устройство и регионалното развитие в България“, базова 

организация: Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София. 

Писмо с вх. № ФНИ 90 от 10.01.2022 г. от доц. д-р инж. Анита Хандрулева, Ректор на Висше 

строително училище „Любен Каравелов“ - София, базова организация на проект КП-06-Н35/ 

8 от 2019 г. на тема: „Подобряване на ефективността в нормативния регламент за 

планирането на териториалното устройство и регионалното развитие в България“ с научен 

ръководител проф. Борислав Борисов. 

Относно: Предоставяне на научен отчет по първия етап на договора, съгл. решение на 

Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ (Протокол № 6 от 26.11.2021 г., 

публикуван на 08.12.2021 г.) и прекратяване на договора след приемане само на Научен отчет 

за първи етап и изцяло възстановяване на средствата, получени за изпълнението на първия 

етап от договора.  

Обосновка: В изпълнение на решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ (Протокол № 6 от 26.11.2021 г., публикуван на 08.12.2021 г.) и в срок е 

представен само Научен отчет на хартиен носител по договор КП-06-Н35/8 от 

ръководителят на научния колектив по проекта проф. Борислав Борисов, който е 

пенсиониран и не е на трудов договор във ВСУ „Любен Каравелов“ – София. Финансов 

отчет не е представен, като са изразходвани средства единствено за командировки на 

ръководителя на научния колектив по проекта проф. Борислав Борисов. Тези разходи не са 

отразени счетоводно в партидата на договора и са покрити със средства от бюджета на 

базовата организация ВСУ „Любен Каравелов“ – София. Ректорът на базовата 

организация на проект КП-06-Н35/8 изявява готовност в указан от Фонд „Научни 

изследвания“ срок да възстанови изцяло средствата, получени за изпълнението на първия 

етап от договора. 

Приложения:  
1. Научен отчет на хартиен носител по договор КП-06-Н35/8 от ръководителят на 

научния колектив по проекта проф. Борислав Борисов.   

2. Вътрешна кореспонденция между доц. д-р инж. Анита Хандрулева, Ректор на 

базовата организация на проект КП-06-Н35/8 и ръководителя на научния колектив по проекта 

проф. Борислав Борисов: 

3. Доклад от проф. Борислав Борисов до Ректор на базовата организация за 

изплащане на разходи по проекта – Вх. № 1721 от 30.07.2021 г. 

4. Доклад от доц. д-р инж. Анита Хандрулева със аргументация, че не може да 

удовлетвори искането за изплащане на разходите по проекта, Ректор на базовата организация 

до проф. Борислав Борисов  - Изх. № 492 от 13.09.2021 г. 

5. Втори доклад от проф. Борислав Борисов до Ректор на базовата организация със 

същите искания за изплащане на разходи по проекта  - Вх. № ВСУ 00081 от 23.11.2021 г. 

6. Доклад от доц. д-р инж. Анита Хандрулева с потвърждение на това, че не може да 

удовлетвори искането за изплащане на разходите по проекта, Ректор на базовата организация 

до проф. Борислав Борисов  - Изх. № ВСУ 00156 от 1.12.2021 г. 

Решение на ПНЕК:  

Във връзка с писмо с вх. № ФНИ 90 от 10.01.2022 г. от доц. д-р инж. Анита Хандрулева, 

Ректор на Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София, както и в изпълнение на 

решението на ИС (Протокол № 6 от 26.11.2021 г.), ПНЕК предлага на ИС на ФНИ да 
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пристъпи към искане за възстановяване на средствата по договора за първи етап, каквато 

готовност е изразена и в писмото на ръководството на базовата организация с вх. № ФНИ-90 

от 10.01.2022 година и след възстановяване на сумата, договорът да бъде прекратен. 

 

Решение на ИС: 

Приема предложението на базовата организация, подкрепено от ПНЕК, цялата сума 

за Етап 1 да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания” и договор КП-06-Н35/8 

от 2019 година, да бъде прекратен. 

 

1.6.3. Уведомления с вх. № 94ММ/ 3 от 10.01.2022 г. и като допълнение 0908/2 от 19.01.2022 

г. от проф. Табаков, ръководител договор № ДН 15/ 13 от 18.12.2017г., на тема: Анализ и 

философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и 

интегрирането й в световната култура и уведомление 0908/4 от 25.01.2022 г. от проф. Веселин 

Петров – директор на базовата организация: ИФН - БАН  

Относно: Промяна на ръководителя на научния колектив 

Обосновка: „Уведомлението постъпва след постъпило вече уведомление от 08.01.2022г.(вх. 

№ 94ММ/3 от 10.01.2022г.) от проф. М. Табаков, свързано с евентуалното му продължаване 

на трудовите правоотношения с ИФС, което би му дало възможност да продължи да бъде 

ръководител на проекта.  

С решение на НС на ИФС се определя „Проф. Табаков да не бъде назначаван и „Той да 

предложи друг член за ръководител на научния колектив“. По думите на проф. Табаков: 

„След това решение става ясно, че вече няма да бъда в трудови правоотношения с базовата 

организация. С което съм престанал да отговарям на предварително обявените 

условия…..Това е основателен мотив да предложа промяна на ръководителя на научния 

колектив“. 

Проф. Табаков остава като редови член на научния колектив. За нов ръководител се 

предлага досегашния член на екипа – доц. Кристиян Енчев. На 19.01.2022г. адв. Андреева е 

отговорила на постъпилата молба за разяснение относно правомощията за подписване на 

документи в периода преди решението на  ИС на ФНИ и сключването на допълнително 

споразумение, като включително е дала и юридически тълкувания за състоятелността на 

уведомлението“. 

Приложения:  

1. Доклад от директора на ИФС – БАН проф. Веселин Петров, относно съгласието му, поради 

описаните по-горе предпоставки, ръководителя на проекта да бъде сменен и новият 

ръководител да бъде доц.- д-р Кристиян Енчев. 

2. Научната автобиография на доц. Кристиян Енчев, както и съгласието на целия колектив 

относно смяната на ръководителя. Тук фигурира и подписът на предложения за нов 

ръководител на научния колектив.  

3. Уведомлението на проф. Табаков би следвало да се разгледа и като писмено съгласие от 

негова страна, с оглед  на факта, че той предлага доц. Кристиян Енчев за ръководител и 

декларира, че остава като редови член на екипа. 

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 исканата промяна на 

научния ръководител, отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за 

конкурса и предлага на ИС да приеме  уведомлението за промяна на ръководителя на проекта.  

 

Решение на ИС: 
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Приема смяната на ръководителя на проект № ДН15/ 13 от 18.12.2017г.  Новият 

ръководител на проекта да бъде доц. д-р Кристиян Енчев, като бъде сключено 

допълнително споразумение. Проф. Табаков се освобождава като ръководител на 

проекта и остава член на научния колектив. 

 

1.6.4. Разглеждане и обсъждане на постъпили 9 месечни доклади за напредък по проекти 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията Ковид 19 – 2020 г.“. 

Тримесечни доклади - Приложения от 1 до 7 

Решение на ПНЕК: 

КП-06-ДК2/1 – ПНЕК приема становището за напредък и отправя препоръка да се 

осъществява по-експедитивно отразяване на резултатите и тяхното разпространение в 

официалния сайт на проекта и социалните мрежи.   

КП-06-ДК2/2 – ПНЕК приема становището за напредък и отправя препоръка да се спазва 

изискването за представяне на доклад за напредъка на проекта до 5 работни дни след 

изтичане на последния месец от съответния период. 

КП-06-ДК2/3 – ПНЕК приема становището за напредък. 

КП-06-ДК2/4 – ПНЕК приема становището за напредък. 

КП-06-ДК2/5 – ПНЕК приема становището за напредък. 

КП-06-ДК2/6 – ПНЕК приема становището за напредък и има следните препоръки: 

Подновяване на препоръките от предходни отчети за обогатяване на сайта с публично 

достъпна информация по напредъка на проекта, включително обявения свободен достъп на 

избраната платформа (последна актуализация от 20.10.2021) 

КП-06-ДК2/7 – ПНЕК приема становището за напредък. 

 

Решение на ИС: 

Приема 9-месечните доклади за напредък на проектите по конкурс „Финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с 

пандемията Ковид 19 – 2020 г.“. 

Съгласно насоките, всички одобрени доклади се предоставят на ръководителите на 

останалите проекти, финансирани по конкурса, както и МОН, МЗ и други 

заинтересовани институции.  

 

1.6.5. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор № 

ДФНИ K02/6 от 2014 г. с ръководител проф. дин Васил Николов, на тема: „Ранен рудодобив 

и металургия в източната част на Средногорската металогенна зона /V хилядолетие пр. ХР.- 

I хил.сл.ХР./ Археологически, геологически  и геофизически изследвания от древен 

рудодобив и металургия в Бургаския и Ямболския рудни райони“, базова организация: 

НАИМ-БАН,  на основание на: одитен доклад  вх. № 94ФФ/ 19 от 5 март 2019 г. от 

регистриран одитор с рег. №0156, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 

обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/20.01.2021 г., доклад № 

94ДД/7/04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно 

коригиращ отчет. и решение на ИС на ФНИ взето на 29-то му заседание от 24.07.2020 г. 

По този договор разходите за амортизация на ДМА и ДНМА са отразени коректно във 

финансовия отчет на договора, подаден с вх. № 9400/19 от 05.03.2019 г.  

Научният отчет за втория етап на договора е приет с протокол на ИС № 34 от 20.08.2020 г. с 

Много добра оценка.  

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 245 334 лв. 
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Преведени средства: 245 267,57 лв. 

Неизразходвани средства: 33 828,29лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 14 189,03лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 197 250,25лв. 

Допълнително непризнати разходи /след корекция АДФИ/: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 48 017,32лв. 

Възстановена сума 48 017,32 лв. /33828,29 лв. на 14.05.2021  и  14 189,03 лв. на 10.09.21г./ 

Решение на ПНЕК:  

1.  На основание  доклади за фактически констатации вх. №94ФФ/ 19 от 5 март 2019 г. от 

регистриран одитор с рег. №0156, доклад №94ДД/ 7 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 29-то му заседание 

от 24.07.2020 г., ПНЕК предлага финансовата част на договор №ДФНИ К02/6 от 2014 г. да 

бъде приета, както следва:  

признати разходи – 197 250,25 лв. 

непризнати разходи – /след корекция АДФИ/: 0 лв. 

неизразходвани средства – 33 828,29 лв. 

2. Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 48 017,32лв. 

Възстановена сума 48 017,32 лв. /33828,29 лв. на 14.05.2021  и  14 189,03 лв. на 10.09.21г./ 

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

№ ДФНИ К02/6 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1.  На основание  доклади за фактически констатации вх. №94ФФ/ 19 от 5 март 2019 

г. от регистриран одитор с рег. №0156, доклад №94ДД/ 7 от 04.02.2022 г. от г-жа 

Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 

29-то му заседание от 24.07.2020 г., приема финансовата част на договор №ДФНИ 

К02/6 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 197 250,25 лв. 

общо непризнати разходи – 14 189,03 лв. 

неизразходвани средства – 33 828,29 лв. 

2. Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 48 017,32лв. Възстановена сума 

48 017,32 лв. (33 828,29 лв. на 14.05.2021 г.  и  14 189,03 лв. на 10.09.2021 г.). 

3. Приема за успешно приключен проект по договор № ДФНИ К02/6 от 2014 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.6.6. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор № 

ДФНИ K02/10 от 2014 г. с ръководител проф. дин Иван Бонев Гацов, на тема: „Център по 

локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите 

на пространствения анализ и артеометрия“, базова организация: НБУ, на основание на: 

одитен доклад  вх. № 94ФФ/ 9 от 17 януари 2019 г. от регистриран одитор с рег. №0156, 

съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към изх.№ ФНИ-

210/21.01.2021 г., доклад № 94ДД/67/21.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ, относно коригиращ отчет. и решение на ИС на ФНИ, Протокол 5 от 

05.11.2021 г.  

Съгласно представения финансов отчет във ФНИ на 08.01.2018 г. разходите за придобиване 

на дълготрайни материални активи /ДМА/-39794,01 лв. и разходи за придобиване на 
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дълготрайни нематериални активи /ДНМА/-1247,52 лв., са представени без извършени 

корекции.  

Научният отчет за втория етап на договора е приет с протокол на ИС № 29 от 24.07.2020 г., с 

Мн. Добра оценка.  

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 247 500 лв. 

Преведени средства: 214 087,50 лв. 

Неизразходвани средства: 12 799,65 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Непризнати разходи /след корекция АДФИ/: 23 225,11 лв. 

Признати разходи след корекцията: 178 062,74 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 36 024,76 лв. 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание одитен доклад  вх. № 94ФФ/9 от 17 януари 2019 г. от регистриран одитор с 

рег. №0156, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към 

изх.№ ФНИ-210/21.01.2021 г., доклад № 94ДД/67/21.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – 

финансов експерт към ФНИ, относно коригиращ отчет. и решение на ИС на ФНИ, Протокол 

5 от 05.11.2021 г. ПНЕК предлага финансовата част на договор №ДФНИ К02/10 от 2014 г. 

да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 201 287,85лв. 

общо непризнати разходи /след корекция АДФИ / - 23 225,11 лв. 

неизразходвани средства – 12 799,65 лв. 

2. Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 36 024,76 лв. 

3. Тъй като сумата 36 024,76 лв. все още не е възстановена, ПНЕК предлага на ИС да вземе 

решение за изпращане на писмо с покана за възстановяване на сумата. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание одитен доклад  вх. № 94ФФ/9 от 17 януари 2019 г. от регистриран 

одитор с рег. №0156, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните 

записки към изх.№ ФНИ-210/21.01.2021 г., доклад № 94ДД/67/21.10.2021 г. от г-жа 

Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно коригиращ отчет. и решение 

на ИС на ФНИ, Протокол 5 от 05.11.2021 г. приема финансовата част на договор 

№ДФНИ К02/10 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 201 287,85лв. 

общо непризнати разходи /след корекция АДФИ / - 23225,11 лв. 

неизразходвани средства – 12 799,65 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 36 024,76 лв. 

3. Приема да бъде изпратено писмо с покана за възстановяване на сумата 36 024,76 лв. 

на Фонд „Научни изследвания”. 

 

1.6.7. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор № 

ДФНИ K02/12 от 2014 г. с ръководител проф. Пепка Александрова Бояджиева, на тема: 

„Култура на дарителство в сферата на образованието: Социални, институционални и 

личностни изменения“, базова организация: ИФС-БАН, на основание одитен доклад  вх. № 

94ЗЗ/ 5 от 21 декември 2017 г. от регистриран одитор, съгласно изискванията на АДФИ, 

съобразени и с обяснителните записки към изх.№ ФНИ-210/21.01.2021 г., доклад № 

94ДД/6/04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно 

коригиращ отчет. 
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Представен е финансов отчет по договор № ДФНИ K02/12 от 2014 г. По договора не са 

отчетени разходи за ДМА. Разходите за информационни продукти са отчетени през 1 етап от 

договора и са отчетени, съгласно изискванията на АДФИ.  

Научният отчет за втория етап на договора е приет с протокол на ИС № 27от 24.07.2018 г., с 

Мн. Добра оценка.  

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 139 978лв. 

Преведени средства: 133 678,99 лв. 

Неизразходвани средства: 561,93 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор : 201,05 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 132 916,01 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 561,93 лв. 

Възстановена сума 561,93 лв. на 21.05.2021г. 

Остатък за възстановяване: 201,05 лв. 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание одитен доклад  вх. № 94ЗЗ/ 5 от 21 декември 2017 г. от регистриран одитор, 

съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към изх.№ ФНИ-

210/21.01.2021 г. , доклад № 94ДД/6/04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ, относно коригиращ отчет, ПНЕК предлага финансовата част на договор 

№ДФНИ К02/12 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 132 916,01 лв. 

непризнати разходи от финансов одитор – 201,05лв. 

неизразходвани средства – 561,93 лв. 

2. Сума за възстановяване на ФНИ 762,98 лв. 

Възстановена е само сумата неизразходвани средства – 561,93 лв. 

Остатък за възстановяване на непризнатите средства - 201,05 лв. 

3. Тъй като сумата е възстановена частично, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за  

изпращане на писмо за възстановяване на остатъка. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание одитен доклад  вх. № 94ЗЗ/ 5 от 21 декември 2017 г. от регистриран 

одитор съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към 

изх.№ ФНИ-210/21.01.2021 г., доклад № 94ДД/6/04.02.2022 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно коригиращ отчет, приема 

финансовата част на договор №ДФНИ К02/12 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 132 916,01 лв. 

непризнати разходи от финансов одитор – 201,05лв. 

неизразходвани средства – 561,93 лв. 

2. Сума за възстановяване на ФНИ 762,98 лв. 

Възстановена е само сумата неизразходвани средства – 561,93 лв. 

Остатък за възстановяване на непризнатите средства - 201,05 лв. 

3. Приема да се изпрати писмо за възстановяване на остатъка, а именно сумата на 

непризнатите разходи в размер на 201,05 лв. 

 

1.6.8. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор № 

ДФНИ K02/15 от 2014 г. с ръководител доц. Бистра Атанасова Стамболийска, на тема: 

„Създаване на специализирана електронна библиотека за изследване и идентифициране на 

художествени артефакти с цел опазване на българското културно наследство“, базова 
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организация: ИОХЦФ-БАН, на основание одитен доклад  вх. № 94НН/ 55 от 21.12.2017 г.. от 

регистриран одитор с рег. №051, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени, доклад № 

94ДД/5/04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно 

коригиращ отчет и решение на ИС на ФНИ, Протокол 51 от 23.04.2021 г.  

Представен е коригиращ отчет по договор № ДФНИ К02/15 от 2014 г. По договора няма 

отчетени разходи за ДМА, преизчислена е стойността на амортизациите на НДМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г. 

С писмо с вх. № 0907/66 от 14.04.2021 г. е пояснена сумата за възстановяване на ФНИ.  

Научният отчет за втория етап на договора е приет с протокол на ИС № 29от 24.07.2020 г.,  с 

Мн. Добра оценка.  

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 156 750 лв.  

Преведени средства: 156 591,88 лв.  

Неизразходвани средства: 3,24 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 1 823,29 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 154 765,35 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 1826,53 лв.  

Сумата 1833,29 лв. е възстановена на ФНИ на 14.4.2021 г. 

Решение на ПНЕК:  

1.  На основание одитен доклад  вх. № 94НН/ 55 от 21.12.2017 г.. от регистриран одитор с 

рег. №051, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени, доклад № 94ДД/5/04.02.2022 г. от 

г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно коригиращ отчет, ПНЕК 

предлага финансовата част на договор №ДФНИ К02/15 от 2014 г. да бъде приета, както 

следва:  

признати разходи – 154 765,35 лв. 

непризнати разходи – 1 823,29 лв. 

неизразходвани средства – 3,24 лв. 

2. Сума за възстановяване на ФНИ 1826,53 лв. 

Възстановена е сумата 1833,29 лв. е възстановена на ФНИ на 14.4.2021 г. /с 6,76 лв. повече/. 

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

№ ДФНИ К02/ 15 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС:  

1.  На основание одитен доклад  вх. № 94НН/ 55 от 21.12.2017 г.. от регистриран 

одитор с рег. №051, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени, доклад № 

94ДД/5/04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно 

коригиращ отчет, приема финансовата част на договор №ДФНИ К02/15 от 2014 г. да 

бъде приета, както следва:  

признати разходи – 154 765,35 лв. 

непризнати разходи – 1 823,29 лв. 

неизразходвани средства – 3,24 лв. 

2. Сума за възстановяване на ФНИ 1826,53 лв. 

Възстановена е сумата 1833,29 лв. на ФНИ на 14.4.2021 г. /със 6,76 лв. повече/. 

3. Научният отчет за втория етап на договора е приет с протокол на ИС № 29 от 

24.07.2020 г.,  с мн. добра оценка. 
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4. Приема за успешно приключен проект по договор № ДФНИ К02/15 от 2014 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.6.9. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор № 

ДФНИ K02/17 от 2014 г. с ръководител доц. д-р Евгени Кирилов Велев, на тема: 

„Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-

развлекателна среда за личностно и обществено развитие в процеса на образованието по 

изкуствата и културата през целия живот“, базова организация: УНИБИТ, на основание 

одитен доклад  вх. № 94ПП/ 20 от 21.06.2018 г.. от регистриран одитор с рег. №0318, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени, доклад № 94ДД/5/04.02.2022 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно коригиращ отчет. 

Насоките за кандидатстване по процедура 2014 г. са съгласувани от министъра на финансите, 

видно от писмо изх. № 69-00-141/13.06.2014 г., в което писмо е посочено че образецът на 

договор за БФП е неразделна част от документацията за кандидатстване. В писмото се 

посочва, че:“ Фактът, че към настоящия момент бюджетните организации не начисляват 

амортизации, според нас не е пречка те да се изчислят/калкулират и да се документират само 

за целите на определянето на допустимите разходи по проекта и размера на финансирането 

му, без да намират директно отражение в системата на двустранното счетоводно записване и 

финансовите отчети на бюджетната организация. “ 

В доклада на АДФИ, относно амортизационните разходи в чл. 9, ал. 1 и 2 от договорите е 

допълнено, че амортизационни отчисления по дълготрайните активи се формират в 

съответствие със Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводните стандарти. 

Според чл. 55, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО//ред. 

ДВ бр. 107/2014 г., в сила от 01.01.2015 г./ годишните данъчни амортизационни норми не 

могат да превишават следните размери:  категория II - машини, оборудване, апаратура - 30%  

категория IV - компютри и периферни устройства - 50 %. 

За оборудване при отчитане на разходите от ФНИ е прието следното определение: 

оборудването е движима или недвижима част от обзавеждането, инструмент, машина, 

апарат, или група предмети, които отговарят на следните изисквания: 

- при нормални условия на употреба и поддръжка имат поне една година срок на 

употреба; 

- запазват оригиналния си вид и форма при употреба; 

- ако съответното оборудване бъде повредено или липсва част от него има голяма 

вероятност да бъде поправено, а не заменено. 

Разходите за амортизации са допустими само за етапите на договора, т.е. не се признават 

разходи за амортизационни отчисления в периода между двата етапа на проекта. 

Във връзка с писмо с вх. № 100136/23 от 2021 г. по договор ДФНИ К02/17, относно изготвяне 

на коригиращ финансов отчет, съгласно посочените от АДФИ изисквания по договори от 

2014 год. : 

Договор ДФНИ К02/17 от 2014 г., базова организация УНИБИТ 

Първоначална обща сума на договора: 226 875лв. 

Преведени средства: 226 875лв. 

Неизразходвани средства: 0,75 лв. 

По договора са отчетени разходи за Апаратура и специализирано оборудване /ДМА/ в размер 

на 12870,12 лв./през първия етап на договора/ и разходи за Информационни продукти 

/ДНМА/ в размер на 5000 лв. /през втория етап на договора/. 
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В представения финансов отчет в перо „Апаратура и специализирано оборудване“ са 

отчетени разходи за компютри и периферни устройства в размер на 6354,24 лв. и 

специализирано оборудване /фотоапарати и видео камери/ за 6515,88 лв. 

Годишната  амортизационна норма за компютри и периферни устройства - 50 %, а за машини, 

оборудване, апаратура - 30 % .  

Начислени разходи за амортизация за сметка на проекта следва да се коригират, съгласно 

посочените годишните амортизационни норми и критериите приложени от АДФИ. 

В перо „Информационни продукти „/ДНМА/ са отчетени суми в размер на 5000 лв. /през 

втория етап на договора/. Закупен е софтуерен лиценз с фактура №2000001370 от 10.02.2017 

г. 

Годишната  амортизационна норма за „Информационни продукти „/ДНМА/ посочена от 

АДФИ е 50 %. 

Начислени разходи за амортизация за сметка на проекта следва да се коригират, съгласно 

посочените годишните амортизационни норми и критериите приложени от АДФИ. 

Разликата между отчетната стойност и разходи за амортизации /корекция на разходите за 

амортизация на ДМА и ДНМА/ по договора е необходимо да се отрази в коригиращ финансов 

отчет. 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание одитен доклад  вх. № 94ПП/ 20 от 21.06.2018 г. от регистриран одитор с рег. 

№0318, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени, доклад № 94ДД/5/04.02.2022 г. от г-

жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно коригиращ отчет, ПНЕК 

предлага на ИС да вземе решение за изпращане на поредно подканващо писмо и становището 

на Даниела Козовска, финансов експерт на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

Приема решение финансовият експерт на Фонд “Научни изследвания” г-жа Даниела 

Козовска, да изготви коригиращ отчет с конкретна сума, след което да се изпрати 

писмо до ръководителя и базовата организация на договор ДФНИ К02/17 от 2014 г. 

 

1.6.10. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор № 

ДФНИ K02/19 от 2014 г. с ръководител доц.д-р Владимир Георгиев Пенчев, на тема: 

„Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на 

българските общности в чужбина“, базова организация: ИЕФЕМ-БАН, на основание одитен 

доклад  вх. № 94ФФ/ 21 от 02.04.2018 г. от регистриран одитор с рег. №0156, съгласно 

изискванията на АДФИ, доклад № 94ДД/62/04.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – 

финансов експерт към ФНИ, относно коригиращ отчет и решение на ИС на ФНИ, Протокол 

4 от 15-16.10.2021 г.  

Във връзка с писмо вх. № ФНИ-0909/37 от 16.09.2021 г.  от ИЕФЕМ - БАН е получен отговор, 

относно изготвяне на коригиращите финансови отчети съгласно посочените от АДФИ 

изисквания, съобразени и с обяснителните записки към писмо  изх.№ ФНИ-210/21.01.2021 г.  

Научният отчет за втория етап на договора е приет с протокол на ИС № 29от 24.07.2020 г., с 

Мн. Добра оценка.  

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 211 495 лв. 

Преведени средства: 211 495 лв. 

Неизразходвани средства: 419,37 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/ : 239,67 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 210 835,96 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 659,04 лв. 
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Възстановена е на ФНИ сума от 659,04 лв. на 17.09.2021 г. 

Решение на ПНЕК:  

На основание одитен доклад  вх. № 94ФФ/ 21 от 02.04.2018 г.. от регистриран одитор с рег. 

№0156, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени, доклад № 94ДД/5/04.02.2022 г. от г-

жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно коригиращ отчет, ПНЕК 

предлага финансовата част на договор №ДФНИ К02/19 от 2014 г. да бъде приета, както 

следва:  

признати разходи – 210 835,96 лв. 

непризнати разходи – 239,67 лв. 

неизразходвани средства – 419,37 лв. 

2. Сума за възстановяване на ФНИ 659,04 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 659,04 лв. на 17.09.2021 г. 

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

№ ДФНИ К02/ 19 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

На основание одитен доклад  вх. № 94ФФ/ 21 от 02.04.2018 г.. от регистриран одитор 

с рег. №0156, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени, доклад № 

94ДД/5/04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ, относно 

коригиращ отчет, ПНЕК предлага финансовата част на договор №ДФНИ К02/19 от 

2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 210 835,96 лв. 

непризнати разходи – 239,67 лв. 

неизразходвани средства – 419,37 лв. 

2. Сума за възстановяване на ФНИ 659,04 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 659,04 лв. на 17.09.2021 г. 

3. Научният отчет за втория етап на договора е приет с протокол на ИС № 29от 

24.07.2020 г., с Мн. Добра оценка.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор № ДФНИ К02/19 от 2014 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

1.7.  Доклад с вх. № ФНИ-534/14.02.2022 г. от доц. д-р Самир Наимов – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Селскостопански науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

 

1.7.1. Доклад с вх. № ФНИ-4753/15.12.2021 г. от гл. ас. д-р Росица Янева, ръководител на 

проект по договор № КП-06 М46/1 от 27.11.2020 г. на тема: „Биоразнообразие на горските 

екосистеми от Средна Стара планина в условия на промени“, базова организация: Институт 

за гората. 

Относно: Удължаване срока на проекта с 12 месеца 

Обосновка: „Във връзка с реализацията на проект № КП-06-М 46/1 от 27.11.2021 г. по 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти 2020” на Фонд „Научни изследвания” Ви моля за удължаване срока за 

изпълнение на проекта с 1 (една) година. Промените се налагат във връзка излизането в 

отпуск по майчинство на гл. ас. д-р Росица Янева - ръководител на проекта. 
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Не се предвиждат изменения на работната програма и финансовия план.“ 

Решение на ПНЕК: 

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

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

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

удължаване на срока на проекта с 12 месеца. След промяната проект по договор № КП-06 

М46/1 от 27.11.2020 г. трябва да приключи на 27.11.2023 г. Срок на подаване на отчета 

27.12.2023 г. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното решение за удължаване на срока на проекта 

с 12 месеца. След промяната проект по договор № КП-06 М46/1 от 27.11.2020 г. трябва да 

приключи на 27.11.2023 г. Срок на подаване на отчета 27.12.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема предложеното решение за удължаване на срока на проекта с 12 месеца, като 

бъде сключено допълнително споразумение. След промяната проект по договор № 

КП-06 М46/1 от 27.11.2020 г. трябва да приключи на 27.11.2023 г. Срок на подаване 

на отчета 27.12.2023 г. 

 

1.7.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 06/2 от 15.12.2016 г. на тема: „Генетичен контрол на 

развитието на цвета при индустриално култивираната казанлъшка роза (Rosa damascena 

Mill)“ с ръководител доц. д-р Красимир Русанов, базова организация: Агробиоинститут, 

ССА, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 94СС/11/05.11.2021 г. на 

регистриран одитор №0605. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 115 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 57 500 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 1 445,86 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 58 945,86 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  58 591,82 лв. 

Неизразходвани средства: 334,63 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 19,41 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 354,04 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 06/2 от 15.12.2016 г. 

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

94СС/11/05.11.2021 г. на регистриран одитор №0605, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 58 591,82 лв., сума на непризнатите разходи 19,41 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 354,04 лв., в т.ч.: 
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- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 19,41 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 334,63 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 06/2 от 

15.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

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

научната част на проект по договор № ДН 06/2 от 15.12.2016 г. 

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

94СС/11/05.11.2021 г. на регистриран одитор №0605, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 591,82 лв., сума на непризнатите разходи 

19,41 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 354,04 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 19,41 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 334,63 лв. 

4. След възстановяване на сумата, приема проект по договор № ДН 06/2 от 15.12.2016 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.7.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 06/10 от 17.12.2016 г. на тема: „Интегриране на 

молекулярни и генетични подходи при изследване биоразнообразието на медоносната пчела 

(Apis mellifera L.: Hymenoptera: Apidae) и диагностика на икономически значими заболявания 

по пчелите и пилото в Р България“ с ръководител Доц. д-р Петър Христов, базова 

организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, във връзка с 

доклад за фактически констатации вх. № 94КК/43/29.10.2021 г. на регистриран одитор 

№5530. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 100 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 50 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 8 164 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 58 164 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  51 213,11 лв. 

Неизразходвани средства: 6 950,89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 6 950,89 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 8 

От тях с импакт фактор: 7 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 7 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № ДН 06/10 от 17.12.2016 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 

94КК/43/29.10.2021 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 51 213,11 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 6 950,89 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 6 950,89 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 06/10 от 

17.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание неизпълнението на част от работната програма и приетите оценки от 

ПНЕК, ИС приема добра оценка на научната част на проект по договор № ДН 06/10 

от 17.12.2016 г. 

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

94КК/43/29.10.2021 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 213,11 лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 6 950,89 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 6 950,89 лв. 

4. След възстановяване на сумата, приема проект по договор № ДН 06/10 от 17.12.2016 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.7.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 16/11 от 20.12.2017 г. на тема: „Топлинни свойства 

на почви при различни начини на земеползване и мелиориране“ с ръководител доц. д-р 

Милена Керчева, базова организация: ИПАЗР, ССА, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 94КК/46/29.11.2021 г. на регистриран одитор №5530. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 4 340,48 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 64 340,48 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  60 960,53 лв. 

Неизразходвани средства: 3 379,95 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 3 379,95 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 9 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Монография: 1 

Брой участия в научни форуми: 5 (8 доклада) 

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

научната част на проект по договор № ДН 16/11 от 20.12.2017 г. 

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

94КК/46/29.11.2021 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 60 960,53 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 3 379,95 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 3 379,95 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 16/11 от 

20.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание изпълнението на работната програма, издадената монография и 

приетите оценки от ПНЕК, ИС приема добра оценка на научната част на проект по 

договор № ДН 16/11 от 20.12.2017 г. 

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

94КК/46/29.11.2021 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 60 960,53 лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 3 379,95 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 3 379,95 лв. 

4. След възстановяване на сумата, приема проект по договор № ДН 16/11 от 20.12.2017 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.7.5. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2018 г. 

Договор № КП-06 НП/14 от 11.12.2018 г. 

Тема: Списание "Почвознание, агрохимия и екология" 

Базова организация: Селскостопанска академия  

Ръководител/главен редактор: проф. дсн Николай Динев 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4702/14.12.2021 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 7 000 лв. 

Сума за възстановяване: няма 

Решение на ПНЕК: 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП/14 от 11.12.2018 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 НП/14 

от 11.12.2018 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, ИС 

приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.7.6. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2018 г. 

Договор № КП-06 НП/16 от 11.12.2018 г. 
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Тема: Списание "Растениевъдни науки" 

Базова организация: Селскостопанска академия  

Ръководител/главен редактор: проф. д-р Иван Киряков 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4703/14.12.2021 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 7 000 лв. 

Сума за възстановяване: няма 

Решение на ПНЕК: 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП/16 от 11.12.2018 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 НП/16 

от 11.12.2018 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, ИС 

приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.7.7. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2018 г. 

Договор № КП-06 НП/17 от 11.12.2018 г. 

Тема: Списание "Животновъдни науки" 

Базова организация: Селскостопанска академия  

Ръководител/главен редактор: Проф. д-р Мая Миткова Игнатова 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4704/14.12.2021 г. 

Регистриран одитор: № 0301 

Първоначална сума на договора: 7 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 7 000 лв. 

Сума за възстановяване: няма 

Решение на ПНЕК: 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП/17 от 11.12.2018 г., като предлага 

договорът да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 НП/17 

от 11.12.2018 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, ИС 

приема договорът да бъде приключен като успешен. 

 

1.7.8. Конкурсна сесия „Българска научна периодика“ – 2018 г. 

Договор № КП-06 НП/59 от 12.12.2018 г. 

Тема: Списание "Bulgarian Journal of Agriculture Science" 

Базова организация: Селскостопанска академия  

Ръководител/главен редактор: проф. инж. Марин Банов 

Одитно становище: вх. № ФНИ-4706/14.12.2021 г. 

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

Неизразходвани средства: 1,66 лв. 

Преразход: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 6 998,34 лв. 

Сума за възстановяване: 1,66 лв. 

Решение на ПНЕК: 

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

техническия окончателен отчет по договор КП-06 НП/59 от 12.12.2018 г., като предлага 

договорът да бъде приключен, след възстановяване на сумата от 1,66 лв. на Фонд „Научни 

изследвания“. 

 

Решение на ИС: 

На основание приет от ПНЕК технически окончателен отчет по договор КП-06 НП/59 

от 12.12.2018 г. и доклад за фактически констатации от одитор, рег. № 0301, ИС 

приема договорът да бъде приключен като успешен след възстановяване на сумата от 

1,66 лв. 

 

1.7.9. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор 

№ДФНИ Б02/2 от 12.12.2014 г. на тема: „Светодиодно осветление за по-добро здраве и 

качество на живот“ с ръководител доц. д-р Петко Машков, базова организация: Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, на основание на: одитен доклад  вх. №94ТТ/36/19.12.2017 г. от 

регистриран одитор с рег. №0451 и доклад №94ДД/75/02.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска 

– финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 7-то му заседание от 

03.12.2021 г. 

Данни за проекта: 

Оценка на научната част: много добра (Протокол на ИС №49/26.03.2021 г.) 

Първоначална обща сума на договора: 60 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 764,23 лв. 

Непризнати разходи /след корекция/: 3 450 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 7 214,23 лв.  

Възстановена сума 7 214,23 лв. на 20.10.2021г.  

Решение на ПНЕК:  

1.  На основание  доклад за фактически констатации вх. 94ТТ/36/19.12.2017 г. от регистриран 

одитор с рег. №0451 и доклад №94ДД/75/02.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 7-то му заседание от 03.12.2021 г., 

предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б02/2 от 12.12.2014 г. да бъде приета, както 

следва:  

Първоначална сума на договора – 60 000 лв.;  

непризнати разходи – 3 450 лв.;  

неизразходвани средства – 3 764,23 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на  7 214,23 лв., е възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“ с платежно нареждане от 20.10.2021 г.  

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

№ ДФНИ Б02/2 от 12.12.2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС:  
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1.  На основание  доклад за фактически констатации вх. 94ТТ/36/19.12.2017 г. от 

регистриран одитор с рег. №0451 и доклад №94ДД/75/02.12.2021 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 7-то му 

заседание от 03.12.2021 г., приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/2 от 

12.12.2014 г. да бъде приета, както следва:  

Първоначална сума на договора – 60 000 лв.;  

непризнати разходи – 3 450 лв.;  

неизразходвани средства – 3 764,23 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на  7 214,23 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 20.10.2021 г.  

3. Приема проект по договор № ДФНИ Б02/2 от 12.12.2014 г. да бъде приключен като 

успешен, при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

1.7.10. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор 

№ДФНИ Б02/8 от 12.12.2014 г. на тема: „Биогенни летливи органични съединения, глобални 

климатични промени и възможност на растенията за адаптация към променящата се околна 

среда“ с ръководител проф. д-р Виолета Великова, базова организация: Институт по 

физиология на растенията и генетика - БАН, на основание на: одитен доклад  вх. 

№94ММ/10/09.05.2018 г. от регистриран одитор с рег. №0387 и доклад №94ДД/68/21.10.2021 

г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето 

на 5-то му заседание от 05.11.2021 г. 

Данни за проекта: 

Оценка на научната част: отлична (Протокол на ИС №11/28.02.2020 г.) 

Първоначална обща сума на договора: 135 000 лв. 

Преведени средства: 134 892 лв. 

Неизразходвани средства: 6 081,30 лв. 

Непризнати разходи /след корекция/: 436,71 лв. 

Признати разходи: 128 373,99 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 6 518,01 лв.  

Възстановена сума 6 044,15 лв. на 20.10.2021 г.  

Оставаща сума за възстановяване: 473,86 лв. 

Решение на ПНЕК:  

1.  На основание  доклад за фактически констатации вх. 94ТТ/36/19.12.2017 г. от регистриран 

одитор с рег. №0451 и доклад №94ММ/10/09.05.2018 г. от регистриран одитор с рег. №0387 

и доклад №94ДД/68/21.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ и 

решение на ИС на ФНИ взето на 5-то му заседание от 05.11.2021 г., предлага финансовата 

част на договор №ДФНИ Б02/8 от 12.12.2014 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи: 128 373,99 лв. 

непризнати разходи – 436,71 лв.;  

неизразходвани средства – 6 081,30 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на 6 518,01 лв., е частично възстановена 

на Фонд „Научни изследвания“ в размер на 6 044,15 лв. с платежно нареждане от 16.12.2021 

г.  

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 473,86 лв., ПНЕК предлага 

на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по договор № ДФНИ Б02/8 от 

12.12.2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания 

за извършването му. 
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Решение на ИС:  

1.  На основание  доклад за фактически констатации вх. 94ТТ/36/19.12.2017 г. от 

регистриран одитор с рег. №0451 и доклад №94ММ/10/09.05.2018 г. от регистриран 

одитор с рег. №0387 и доклад №94ДД/68/21.10.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – 

финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 5-то му заседание от 

05.11.2021 г., приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/8 от 12.12.2014 г. да 

бъде приета, както следва:  

Признати разходи: 128 373,99 лв. 

непризнати разходи – 436,71 лв.;  

неизразходвани средства – 6 081,30 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на 6 518,01 лв., е частично 

възстановена на Фонд „Научни изследвания“ в размер на 6 044,15 лв. с платежно 

нареждане от 16.12.2021 г.  

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 473,86 лв., приема 

проект по договор № ДФНИ Б02/8 от 12.12.2014 г. да бъде приключен като успешен, 

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

извършването му. 

 

 

1.8. Доклад с вх. № ФНИ-689/22.02.2022 г. от проф. Огнян Бумбаров – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Технически науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

 

1.8.1. Обсъждане на финансовата част на отчета за втори и окончателен етап от изпълнението 

на договор ДФНИ Е02/2 от 12.12.2014 г. на тема: „Интегрирана система на основата на 

биомаса за получаване на чиста енергия“, с ръководител проф. дн Таня Стоянова Цончева-

Христова, базова организация Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН. 

На основание на: 

 Одитен доклад вх. № 94НН/3 от 30.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 372. 

 Доклад вх. № 94ДД/82 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., 

и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г. 

Данни за договора: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на ИС № 

5/22.03.2019 г. 

Доклад № 94ДД/82 от 12.12.2021 г. от Даниела Козовска, разгледан в Протокол на ИС № 

10/21.01.2022 г. 

Първоначална обща сума на договора: 227 200 лв. 

Преведени средства: 226 310,50 лв. 

Неизразходвани средства: 214,49 лв. 

Непризнати разходи /след корекция/: 2 019,48 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 224 076,53 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2 233,97 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94НН/3 от 30.01.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 372 и доклад вх. № 94ДД/82 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 
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съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., ПНЕК 

по Технически науки предлага финансовата част на договор ДФНИ Е02/2 от 12.12.2014 г. да 

бъде приета, както следва: 

преведени средства – 226 310,50 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 224 076,53 лв. 

неизразходвани средства – 214,49 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 2 019,48 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 2 233,97 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 2 233,97 лв., е възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“ с платежно нареждане от 20.04.2021 г. и 21.07.2021 г. 

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

Е02/2 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94НН/3 от 30.01.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 372 и доклад вх. № 94ДД/82 от 13.12.2021 г. от г-жа 

Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 

обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на 

ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., приема финансовата част на договор 

ДФНИ Е02/2 от 12.12.2014 г., както следва: 

първоначална обща сума на договора: 227 200 лв. 

преведени средства – 226 310,50 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 224 076,53 лв. 

неизразходвани средства – 214,49 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 2 019,48 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 2 233,97 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 2 233,97 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 20.04.2021 г. и 21.07.2021 г. 

3. Приема договор ДФНИ Е02/2 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с оценка 

“Отличен”, като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване 

на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.8.2. Обсъждане на финансовата част на отчета за втори и окончателен етап от изпълнението 

на договор ДФНИ Е02/5 от 12.12.2014 г. на тема: „Нови материали и конструкции за евтини, 

ефективни и стабилни полимерни слънчеви фотоелементи“, с ръководител доц. д-р Марушка 

Благовестова Сендова-Василева, базова организация Централна лаборатория по слънчева 

енергия и нови енергийни източници, БАН. 

На основание на: 

 Одитен доклад вх. № 26/8 от 08.05.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 010 и писмо с 

вх. № 0902/15 от 2021 г. относно преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

съгласно изискванията на АДФИ 

 Доклад вх. № 94ДД/81 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., 

и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г. 

Данни за договора: 
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Приета научна оценка на окончателен етап - „Много добър“, приета с Протокол на ИС № 

5/22.03.2019 г. 

Доклад № 94ДД/81 от 12.12.2021 г. от Даниела Козовска, разгледан в Протокол на ИС № 

10/21.01.2022 г. 

Първоначална обща сума на договора: 144 000 лв. 

Преведени средства: 129 838,73 лв. 

Неизразходвани средства: 115,89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/ след корекция/: 569,97 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 129 152,87 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 685,86 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 26/8 от 08.05.2018 г. от регистриран 

одитор с рег. № 010 и писмо с вх. № 0902/15 от 2021 г. относно преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ и доклад вх. № 94ДД/81 от 

13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена 

стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 

обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на ФНИ 

взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., ПНЕК по Технически науки предлага финансовата част 

на договор ДФНИ Е02/5 от 12.12.2014 г. да бъде приета, както следва: 

преведени средства – 129 838,73 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 129 152,87 лв. 

неизразходвани средства – 115,89 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 569,97 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 685,86 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 685,86 лв., е възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“ с платежно нареждане от 14.09.2021 г. 

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

Е02/5 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 26/8 от 08.05.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 010 и писмо с вх. № 0902/15 от 2021 г. относно 

преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ 

и доклад вх. № 94ДД/81 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт 

към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията 

на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г., и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., 

приема финансовата част на договор ДФНИ Е02/5 от 12.12.2014 г., както следва: 

първоначална обща сума на договора: 144 000 лв. 

преведени средства – 129 838,73 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 129 152,87 лв. 

неизразходвани средства – 115,89 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 569,97 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 685,86 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 685,86 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 14.09.2021 г. 

3. Приема договор ДФНИ Е02/5 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с оценка 

“Много добър”, като бъде подписан протокол за приключване на договора при 
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спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 

 

1.8.3. Обсъждане на финансовата част на отчета за втори и окончателен етап от изпълнението 

на договор ДФНИ Е02/8 от 12.12.2014 г. на тема: „Моделиране и обратни задачи в 

електромагнитни системи с отчитане на топлинни, механични и физикохимични състояния“, 

с ръководител доц. д-р Илона Илиева Ячева, базова организация Технически университет - 

София. 

На основание на: 

 Одитен доклад вх. № 94СС/8 от 23.02.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 0506. 

 Доклад вх. № 94ДД/80 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., 

и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г. 

Данни за договора: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на ИС № 

5/22.03.2019 г. 

Доклад № 94ДД/80 от 12.12.2021 г. от Даниела Козовска, разгледан в Протокол на ИС № 

10/21.01.2022 г. 

Първоначална обща сума на договора: 160 000 лв. 

Преведени средства: 145 541,67 лв. 

Неизразходвани средства: 6 804,52 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 138 737,15 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 6 804,52 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94СС/8 от 23.02.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0506 и доклад вх. № 94ДД/80 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., ПНЕК 

по Технически науки предлага финансовата част на договор ДФНИ Е02/8 от 12.12.2014 г. да 

бъде приета, както следва: 

преведени средства – 145 541,67 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 138 737,15 лв. 

неизразходвани средства – 6 804,52 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 0,00 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 6 804,52 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 6 804,52 лв., е възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“ с платежно нареждане от 07.10.2021 г. 

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

Е02/8 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94СС/8 от 23.02.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0506 и доклад вх. № 94ДД/80 от 13.12.2021 г. от г-жа 

Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 
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обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на 

ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., приема финансовата част на договор 

ДФНИ Е02/8 от 12.12.2014 г., както следва: 

първоначална обща сума на договора: 160 000 лв. 

преведени средства – 145 541,67 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 138 737,15 лв. 

неизразходвани средства – 6 804,52 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 0,00 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 6 804,52 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 6 804,52 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 07.10.2021 г. 

3. Приема договор ДФНИ Е02/8 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с оценка 

“Отличен”, като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване 

на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.8.4. Обсъждане на финансовата част на отчета за втори и окончателен етап от изпълнението 

на договор ДФНИ Е02/9 от 12.12.2014 г. на тема: „Многокомпонентни катализатори, 

несъдържащи благородни метали за генериране на водород в електролизна клетка с 

анионпроводяща полимерна мембрана“, с ръководител доц. д-р Рашко Стефанов Рашков, 

базова организация Институт по физикохимия, БАН. 

На основание на: 

 Одитен доклад вх. № 26/31 от 23.07.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 478. 

 Доклад вх. № 94ДД/79 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., 

и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г. 

Данни за договора: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Много добър“, приета с Протокол на ИС № 

37/09.10.2020 г. 

Доклад № 94ДД/79 от 12.12.2021 г. от Даниела Козовска, разгледан в Протокол на ИС № 

10/21.01.2022 г. 

Първоначална обща сума на договора: 200 000 лв. 

Преведени средства: 181 907,61 лв. 

Неизразходвани средства: 10 370,34 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 675,89 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 170 861,38 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 11 046,23 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 26/31 от 23.07.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 478 и доклад вх. № 94ДД/79 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., ПНЕК 

по Технически науки предлага финансовата част на договор ДФНИ Е02/9 от 12.12.2014 г. да 

бъде приета, както следва: 

преведени средства – 181 907,61 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 170 861,38 лв. 

неизразходвани средства – 10 370,34 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 675,89 лв. 
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сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 11 046,23 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 11 046,23 лв., е възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“ с платежно нареждане от 22.02.2021 г. 

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

Е02/9 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 26/31 от 23.07.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 478 и доклад вх. № 94ДД/79 от 13.12.2021 г. от г-жа 

Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 

обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на 

ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., приема финансовата част на договор 

ДФНИ Е02/9 от 12.12.2014 г., както следва: 

първоначална обща сума на договора: 200 000 лв. 

преведени средства – 181 907,61 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 170 861,38 лв. 

неизразходвани средства – 10 370,34 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 675,89 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 11 046,23 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 11 046,23 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 22.02.2021 г. 

3. Приема договор ДФНИ Е02/9 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с оценка 

“Много добър”, като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

1.8.5. Обсъждане на финансовата част на отчета за втори и окончателен етап от изпълнението 

на договор ДФНИ Е02/12 от 12.12.2014 г. на тема: „Изследване на методи и средства за 

приложение на "облачни технологии" за измерване и управление в електроенергийната 

система“, с ръководител доц. д-р инж. Петър Иванов Якимов, базова организация Технически 

университет - София. 

На основание на: 

 Одитен доклад вх. № 94СС/2 от 11.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 0506. 

 Доклад вх. № 94ДД/78 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 

АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., 

и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г. 

Данни за договора: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Много добър“, приета с Протокол на ИС № 

5/22.03.2019 г. 

Доклад № 94ДД/78 от 12.12.2021 г. от Даниела Козовска, разгледан в Протокол на ИС № 

10/21.01.2022 г. 

Първоначална обща сума на договора: 168 000 лв. 

Преведени средства: 160 264 лв. 

Неизразходвани средства: 4 458,43 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/: 990,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 154 815,57 лв. 
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Сума за възстановяване на ФНИ: 5 448,43 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94СС/2 от 11.01.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0506 и доклад вх. № 94ДД/78 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., ПНЕК 

по Технически науки предлага финансовата част на договор ДФНИ Е02/12 от 12.12.2014 г. 

да бъде приета, както следва: 

преведени средства – 160 264 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 154 815,57 лв. 

неизразходвани средства – 4 458,43 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 990,00 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 5 448,43 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 5 448,43 лв., е възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“ с платежно нареждане от 26.09.2021 г. 

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

Е02/12 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94СС/2 от 11.01.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0506 и доклад вх. № 94ДД/78 от 13.12.2021 г. от г-жа 

Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 

обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на 

ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., приема финансовата част на договор 

ДФНИ Е02/12 от 12.12.2014 г., както следва: 

първоначална обща сума на договора: 168 000 лв. 

преведени средства – 160 264 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 154 815,57 лв. 

неизразходвани средства – 4 458,43 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 990,00 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 5 448,43 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 5 448,43 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 26.09.2021 г. 

3. Приема договор ДФНИ Е02/12 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с оценка 

“Много добър”, като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

1.8.6. Обсъждане на финансовата част на отчета за втори и окончателен етап от изпълнението 

на договор ДФНИ Е02/15 от 12.12.2014 г. на тема: „Нови горивни клетки, базирани на 

химични и микробни процеси“, с ръководител доц. д-р Елена Николаева Разказова-Велкова, 

базова организация Институт по инженерна химия, БАН. 

На основание на: 

 Одитен доклад вх. № 94ФФ/51 от 09.07.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 0156. 

 Доклад вх. № 94ДД/77 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на 
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АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., 

и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г. 

Данни за договора: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Много добър“, приета с Протокол на ИС № 

25/26.06.2020 г. 

Доклад № 94ДД/77 от 12.12.2021 г. от Даниела Козовска, разгледан в Протокол на ИС № 

10/21.01.2022 г. 

Първоначална обща сума на договора: 240 000 лв. 

Преведени средства: 207 450 лв. 

Неизразходвани средства: 3 998,24 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 4 448,98 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 199 002,78 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 8 447,22 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ФФ/51 от 09.07.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0156 и доклад вх. № 94ДД/77 от 13.12.2021 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № 

ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., ПНЕК 

по Технически науки предлага финансовата част на договор ДФНИ Е02/15 от 12.12.2014 г. 

да бъде приета, както следва: 

преведени средства – 207 450 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 199 002,78 лв. 

неизразходвани средства – 3 998,24 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 4 448,98 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 8 447,22 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 8 447,22 лв., е възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“ с платежно нареждане от 26.09.2021 г. 

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

Е02/15 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ФФ/51 от 09.07.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0156 и доклад вх. № 94ДД/77 от 13.12.2021 г. от г-жа 

Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 

обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на 

ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., приема финансовата част на договор 

ДФНИ Е02/15 от 12.12.2014 г., както следва: 

първоначална обща сума на договора: 240 000 лв. 

преведени средства – 207 450 лв. 

признати разходи от финансовия одитор (след корекцията): – 199 002,78 лв. 

неизразходвани средства – 3 998,24 лв. 

непризнати разходи (след корекцията): 4 448,98 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 8 447,22 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 8 447,22 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 26.09.2021 г. 
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3. Приема договор ДФНИ Е02/15 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с оценка 

“Много добър”, като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

1.8.7. Разглеждане на финансовата част на договор ДУНК01/3 от 29.12.2009 г. на тема 

„Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и 

трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната 

ефективност и виртуалното инженерство“, с ръководител проф. д-р инж. Камен Веселинов и 

базова организация Технически университет – София. 

На основание на: 

Одитен доклад вх. № 26/139 от 17.12.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 0301. 

Данни за договора: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на ИС № 

5/22.03.2019 г. 

Първоначална обща сума на договора: 25 000 000 лв. 

Актуализирана общ размер на стойността на договора (Анекс № 5 от 12.12.2015 г.):     7 500 

000 лв. 

Планирана обща сума за изпълнение на последен окончателен етап на договора: (Анекс № 5 

от 12.12.2015 г.): 2 000 000 лв. 

Преведени средства за последен етап на договора: (Анекс № 5 от 12.12.2015 г.): 1 250 000 лв. 

Неизразходвани средства от предходен етап: 368 879,15 лв. 

Планирано съфинансиране: 70 066,57 лв. 

Сума за отчитане: 1 688 945,72 лв. 

Изразходвани средства: 1 661 544,41 лв. 

Неизразходвани средства: 27 401,31 лв. 

Непризнати разходи: 1 979,63 лв. 

В т.ч. Недопустими разходи: 259.26 лв. (банкови такси за преводи) 

           Непризнати разходи: 1 720,37 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 1 659 564,78 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 29 380,94 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 26/139 от 17.12.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0301, ПНЕК по Технически науки предлага финансовата част 

на договор ДУНК01/3 от 29.12.2009 г. да бъде приета, както следва: 

преведени средства за последен етап – 1 250 000 лв. 

сума за отчитане: 1 688 945,72 лв. 

признати разходи от финансовия одитор за последен етап – 1 659 564,78 лв. 

неизразходвани средства – 27 401,31 лв. 

непризнати разходи: 1 979,63 лв. 

сума за възстановяване на ФНИ: 29 380,94 лв. 

2. Сумата на неизразходваните средства и на непризнатите разходи в размер на 29 380,94 лв., 

следва да се възстанови на ФНИ. 

3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДУНК01/3 

от 29.12.2009 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
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1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 26/139 от 17.12.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0301, приема финансовата част на договор ДУНК01/3 от 

29.12.2009 г., както следва: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на ИС № 

5/22.03.2019 г. 

Първоначална обща сума на договора: 25 000 000 лв. 

Актуализирана общ размер на стойността на договора (Анекс № 5 от 12.12.2015 г.): 7 

500 000 лв. 

Преведени средства за последен етап на договора: (Анекс № 5 от 12.12.2015 г.): 1 250 

000 лв. 

Неизразходвани средства от предходен етап: 368 879,15 лв. 

Планирано съфинансиране: 70 066,57 лв. 

Сума за отчитане за последен етап: 1 688 945,72 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за последен етап: 1 659 564,78 лв. 

Неизразходвани средства: 27 401,31 лв. 

Непризнати разходи: 1 979,63 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 29 380,94 лв. 

2. Сумата на неизразходваните средства и на непризнатите разходи в размер на 29 

380,94 лв., да се възстанови на ФНИ. 

3. Приема, след възстановяване на сумата по т. 2, договор ДУНК01/3 от 29.12.2009 г. 

да бъде приключен като успешен с  оценка “Отличен”, като бъде подписан протокол 

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

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.8.8. Доклад с Вх. № ФНИ-4629 от 10.12.2021 г. от доц. д-р Агата Манолова, ръководител 

на договор КП-06-Н37/8 от 06.12.2019 г., на тема „Индуктивни алгоритми за извличане на 

семантично знание с дълбоки архитектури за контекстно-зависима холографска 

комуникация“, базова организация Технически университет - София. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив и включване на докт. инж. Ивайло Христов 

Владимиров, зачислен със заповед № 2238/07.08.2020 г. 

Обосновка: Тематиката на дисертационния му труд е пряко свързана с темата на договора. 

Приложени са:  

 Заявление от докт. инж. Ивайло Христов Владимиров със съгласие за включването му 

в научния колектив, придружено с научна биография; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включен докт. инж. Ивайло Христов Владимиров 

в научния колектив по договор КП-06-Н37/8 от 06.12.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включен докт. инж. Ивайло Христов Владимиров в научния колектив 

по договор КП-06-Н37/8 от 06.12.2019 г. 

 

1.8.9. Доклад с Вх. № ФНИ-4745 от 15.12.2021 г. от доц. д-р Елисавета Кирилова, 

ръководител на договор КП-06-Н37/5 от 06.12.2019 г., на тема „Устойчиви ресурсно-

осигурителни вериги по отношение на екологични, икономически и социални критерии“, 

базова организация Институт по инженерна химия, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив и включване на гл. ас. д-р Евгений Иванов 

Ганев на мястото на починал колега – проф. дтн Боян Бонев Иванов. 
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Обосновка: Промяната засяга изпълнението на втори етап на договора. 

Приложени са:  

 Резолюция от ръководителя на базовата организация; 

 Заявление от гл. ас. д-р Евгений Иванов Ганев със съгласие за включването му в 

научния колектив, придружено с научна биография; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включен гл. ас. д-р Евгений Иванов Ганев в 

научния колектив по договор КП-06-Н37/5 от 06.12.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включен гл. ас. д-р Евгений Иванов Ганев в научния колектив по 

договор КП-06-Н37/5 от 06.12.2019 г. 

 

1.8.10. Доклад с Вх. № ФНИ-16 от 05.01.2022 г. от доц. д-р инж. Димитър Пешев, 

ръководител на договор КП-06-Н37/14 от 06.12.2019 г., на тема „Нови възможности за 

оползотворяване на отпадъчните продукти при дестилацията с водна пара в производството 

на етерични масла с помощта на наномембранно разделяне“, базова организация 

Химикотехнологичен и металургичен университет - София. 

Относно: Промяна в обстоятелствата за членове на научния колектив по договора. 

Обосновка: Инж. Велислава Пламенова Йонкова, която към момента на сключване на 

договора за финансиране на проектното предложение е редовен студент при катедра 

„Инженерна химия“ към Базовата организация, към настоящия момент, след успешна защита 

на дипломна работа с придобита ОКС магистър, е избрана за редовен докторант в RWTH 

Aachen University, Германия. Съгласно чл. 45 на ПРАВИЛНИК на „Фонд научни 

изследвания“ нейното участие в научния колектив може да бъде само като „учен от 

чужбина“. Инж. Йонкова участва активно в дейностите от работната програма, изработвайки 

дипломната си работа под ръководството на проф. Щефан Хайнрих (член на научния 

колектив, „участник от чужбина“). 

По време на срока за изпълнение на Етап 1 от договора, на ръководителят на научния 

колектив, гл.ас. д-р инж. Димитър Цветков Пешев, и на гл. ас. д-р инж. Чавдар Петров Чилев, 

член на научния колектив, след успешни процедури по хабилитация съгласно ЗРАСРБ, беше 

присъдена академична длъжност „доцент“. Академичните им длъжности са актуализирани в 

списъка с членове на научния колектив. 

В следствие на заболяване е починал проф. дтн. инж. Георги Ангелов Пеев, пенсионер, член 

на научния колектив, за който ръководителят предлага да бъде служебно изваден от 

списъчния състав на научния колектив. 

Приложени са:  

 Списък и подписи на членовете на колектива, актуален към момента на сключване на 

договор за финансиране; 

 Актуален списък и подписи на членовете на колектива към 05.12.2021 (крайна дата за 

Етап 1), в който е отразена и предходна промяна в научния колектив, утвърдена с 

Протокол № 42/27.11.2020 г. от присъствено заседание на Изпълнителния съвет на 

ФНИ; 

 Съгласие на инж. Велислава Пламенова Йонкова за промяна на ролята й в научния 

колектив от участник от Базовата организация в „участник от чужбина“. 

 Копия от договор за назначаване на Велислава Йонкова, като докторант към RWTH 

Aachen University и дипломи за „доцент“ на Димитър Пешев и Чавдар Чилев. 

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

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

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

приема промените в обстоятелствата за членове на научния колектив по договор КП-06-

Н37/14 от 06.12.2019 г. и го насочва за сведение към членовете на Изпълнителния съвет. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

1.8.11. Доклад с Вх. № ФНИ-52 от 06.01.2022 г. от доц. д-р Даша Михайлова, ръководител на 

договор КП-06-Н37/23 от 07.12.2019 г., на тема „Комплексно изследване върху 

фитокомпонентен профил, хранителна стойност, инхибиращ потенциал спрямо 

храносмилателни ензими и антиоксидантна активност на сортове праскови (Prunus persica)“, 

базова организация Университет по хранителни технологии - Пловдив. 

Относно: Включване в научния колектив на доц. д-р Ивайла Динчева и промяна в 

обстоятелствата за други членове на научния колектив по договора. 

Обосновка: Поради излизане в отпуск по майчинство на гл. ас. д-р Радка Вранчева възниква 

невъзможност от нейна страна напълно пълноценно да се продължи работа по втори етап на 

проекта. По тази причина е необходимо в изследователския екип допълнително да бъде 

включена доц. д-р Ивайла Динчева. 

По време на изпълнението на договора са възникнали и следните промени в обстоятелствата 

за други членове на колектива: 

 проф. д-р Иван Манолов, член на научния колектив, е вече пенсионер с последна 

месторабота Аграрен университет, гр. Пловдив. 

 проф. д-р Аргир Живондов, член на научния колектив е вече пенсионер с последна 

месторабота Институт по Овощарство, гр. Пловдив. 

 докторант Марин Георгиев, член на научния колектив, е с променен статут, от 

докторант на доктор/млад учен. 

Приложени са:  

 Списък и подписи на членовете на колектива, актуален към момента на сключване на 

договор за финансиране; 

 Актуален списък на научния колектив; 

 Заявление от доц. д-р Ивайла Динчева със съгласие за включването й в научния 

колектив, придружено с научна биография; 

 Резолюция от ръководителя на базовата организация; 

Решение на ПНЕК: 

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

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

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

приема в научния колектив да бъде включена доц. д-р Ивайла Динчева , както и промените в 

обстоятелствата за членове на научния колектив по договор КП-06-Н37/23 от 07.12.2019 г. 

и насочва доклада за сведение и решение към членовете на Изпълнителния съвет.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включена доц. д-р Ивайла Динчева в научния колектив по договор 

КП-06-Н37/23 от 07.12.2019 г. Приема за сведение промените в обстоятелствата за 

членове на научния колектив по договора.  
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1.8.12. Доклад с Вх. № ФНИ-51 от 06.01.2022 г. от доц. д-р Даша Михайлова, ръководител на 

договор КП-06-Н37/23 от 07.12.2019 г., на тема „Комплексно изследване върху 

фитокомпонентен профил, хранителна стойност, инхибиращ потенциал спрямо 

храносмилателни ензими и антиоксидантна активност на сортове праскови (Prunus persica)“, 

базова организация Университет по хранителни технологии - Пловдив. 

Относно: Възстановени средства от отложена конференция за финансовия план на Първи 

етап на договора след предаване на междинен отчет.  

Обосновка: След предаване на междинния отчет по договора е получено известие за отказ 

от провеждане на конференция, предвидена да се проведе през месец март 2022 г. в 

Барселона. За същата конференция предварително са заплатени две такси за правоучастие от 

бюджета на проекта за Първи етап в размер на 1 869,76 лв. с цел разпространение на 

резултатите. От тази сума на базовата организация са възстановени средства в размер на 1 

754,10 лв., като са приспаднати и средства в размер на 115,66 лв. за банкови превод от 

организаторите на конференцията. Общата сума за участие в конференцията в размер на 

1 869.76 лв. е отчетена и е приета като допустим разход за Първи етап на договора, чийто 

отчет е приет от ИС с оценка „Много добър“ (Протокол № 3 от 11.10.2021 г.). Сумата на 

неизразходваните средства в размер на 8 219,88 лв. е прехвърлена за отчитане към Втори 

етап. Сумата за отчитане на Втори етап, съгласно решението на ИС следва да бъде 68 219,88 

лв. 

Становище от финансов експерт с вх. № ФНИ-3533 от 29.09.2021 г.: При получаване на 

кредитно известие за разход, който е отчетен от бенефициента през първия етап на договора, 

следва то да бъде отчетено и отразено във финансовия отчет за втори етап на договор. Със 

сумата на кредитното известие следва да бъдат намалени разходите по бюджетното перо, в 

което е отчетена фактурата към която е издадено. 

Базовата организация следва да възстанови на ФНИ финансови средства в размер на 1 869,76 

лв. 

Решение на ПНЕК: 
Във връзка с разгледаните документи и становище от финансовия експерт към ФНИ, ПНЕК 

предлага на ИС сумата по кредитното известие в размер на 1 754,10 лв., както и разликата до 

общата преведена за конференцията сума в размер на 115,66 лв., или общо 1 869,76 лв. да 

бъдат възстановени на ФНИ, като бъдат приспаднати от перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“ за Първи етап на договор КП-06-Н37/23 от 

07.12.2019 г. 

 

Решение на ИС: 
Приема сумата по кредитното известие в размер на 1 754,10 лв., както и разликата до 

общата преведена за конференцията сума в размер на 115,66 лв., или общо 1 869,76 

лв. да бъдат възстановени на ФНИ, като бъдат приспаднати от перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи“ за Първи етап на договор КП-

06-Н37/23 от 07.12.2019 г. 

 

1.8.13. Доклад с Вх. № ФНИ-106 от 11.01.2022 г. от доц. Анна Диковска, ръководител на 

договор КП-06-Н37/20 от 06.12.2019 г., на тема „Формиране и физични свойства на 

композитни наноструктури от метални оксиди и благородни метали“, базова организация 

Институт по електроника, БАН. 

Относно: Удължаване на срока на Първи етап на договора с допълнителни три месеца до 

06.06.2022 г.  

Ръководителят се е възползвал от шест месеца предходно удължаване на договора  

(Протоколи на ПНЕК по Технически науки № 1 от 23.06.2021 г., № 2 от 04.08.2021 г., 
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Протокол № 3 от 11.10.2021 г.), както и три месеца с допълнително споразумение (Протокол 

на ИС № 6 от 26.11.2021 г.). 

Обосновка: Искането за удължаването е свързано трудностите при сключването на договор 

за предвиден за закупуване на пикосекунден лазер, който е необходим за изпълнението на 

втори етап от договора. 

Промяната е съгласувана с ръководителя на базовата организация. 

Решение на ПНЕК: 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Технически науки предлага на ИС 

Първи етап на договор КП-06-Н37/20 от 2019 г. да бъде удължен с три месеца допълнително 

до 06.06.2022 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. 

Срок за предаване на отчета 06.07.2022 год. 

 

Решение на ИС: 

Приема Първи етап на договор КП-06-Н37/20 от 2019 г. да бъде удължен с три месеца 

допълнително до 06.06.2022 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Срок за предаване на отчета 06.07.2022 год. 

 

1.8.14. Доклад с вх. № ФНИ-215 от 20.01.2022 г. от проф. дн Пенка Петрова, директор на 

Институт по микробиология, БАН във връзка с изпълнението на договор КП-06-Н37/12 от 

2019 г., с ръководител доц. дтн Александър Димитров Крумов, на тема „Иновационни 

конструкции на фотобиореактори на база интегрална концепция за утилизация на СО2 и 

получаване на метаболити от водораслова биомаса с висока биологична и 

имуностимулираща активности“, базова организация Институт по микробиология, БАН.  

Относно: Проведена среща с членовете на научния колектив по договора за смяна на 

ръководителя, съгласно решение на ИС (Протокол № 4 от 15-16.10.2021 г.). 

Обосновка: 

През месец октомври 2021 год. с доклад с вх. № ФНИ-3652 от 07.10.2021 год., проф. дн Пенка 

Петрова, директор на Институт по микробиология, БАН в качеството й на ръководител на 

базовата организация по договора, уведоми ФНИ относно пенсионирането на доц. д-р 

Александър Крумов, както и за необходимостта от прекратяването на договора поради липса 

на подходящ член на колектива, съгласно изискванията ПФНИ, който да поеме 

ръководството на договора. 

С доклад с вх. № ФНИ-4259 от 24.11.2021 год. доц. Крумов възразява срещу Решение на ИС 

(Протокол №4 от 15-16.10.2021 г.) за прекратяване на договора и информира, че е подал иск 

за неправомерното му пенсиониране от базовата организация. 

С разгледания от ПНЕК доклад с вх. № ФНИ-215 от 20.01.2022 г., проф. дн Пенка Петрова 

уведомява ФНИ, че с решение № 291 от 17.01.2022 год. на Софийски районен съд искът на 

доц. Крумов за възстановяването му на длъжност в Институт по микробиология, БАН не е 

уважен. Към същия доклад е приложено копие от подписан Протокол от среща на научния 

колектив по договора, проведена онлайн на 30.11.2021 г., след която не е излъчен нов 

ръководител, като мнозинството е гласувало против предложения от ръководителя на 

базовата организация кандидат. 

След допълнително сключено споразумение договорът е удължен до 06.04.2022 г. със срок 

за представяне на отчета до 06.05.2022 г. 

Решение на ПНЕК: 

 Въз основа на изложеното ПНЕК по Технически науки предлага на ИС договор КП-06-

Н37/12 от 2019 г., с Базова организация Институт по микробиология, БАН да бъде 
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прекратен предсрочно поради липса на ръководител на научния колектив, обстоятелство 

което е в несъответствие с ПФНИ и с Насоките за конкурса. 

 ПНЕК предлага на ИС да определи срок за представяне на научен и финансов отчет, 

който да бъде придружен от становище за финансов одит. След приемане на научния и 

финансовия отчет за изпълнение на първи етап от ИС, неизразходваните средства и 

непризнатите разходи да бъдат възстановени на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

 Приема договор КП-06-Н37/12 от 2019 г., с Базова организация Институт по 

микробиология, БАН да бъде прекратен предсрочно поради липса на ръководител 

на научния колектив, обстоятелство което е в несъответствие с ПФНИ и с Насоките 

за конкурса. 

 Приема научения и финансов отчет за Първи етап на договора, придружен от 

становище за финансов одит да бъде предаден до 29 април 2022 год., като след 

приемането му неизразходваните средства и непризнатите разходи да бъдат 

възстановени на ФНИ. 

 

1.8.15. Доклад с Вх. № ФНИ-380 от 03.02.2022 г. от доц. д-р инж. Владимир Петков, 

ръководител на договор КП-06-Н57/10 от 16.11.2021 г., на тема „Изследване на структурата 

и свойствата на слоеве, получени чрез селективно плазмено претопяване“, базова 

организация Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с 

Център по хидро- и аеродинамика - Варна, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив по договора. 

Обосновка: Поради настъпили обстоятелства (прекъсване на докторантура и прекратяване 

на трудовия договор с базовата организация) инж. Христо Николаев Начев е подал заявление 

за напускане на научния колектив. Ръководителят предлага той да бъде заменен от докторант 

инж. Евгени Манахилов Тонгов, който е специалист по разработване и създаване на 

апаратури по заваряване. 

Приложени са:  

 Резолюция от ръководителя на базовата организация; 

 Заявление от инж. Христо Николаев Начев за отказ от участие в научния колектив по 

договора; 

 Заявление от докторант инж. Евгени Манахилов Тонгов със съгласие за включването 

му в научния колектив, придружено с научна биография; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема промените в научния колектив по договор КП-06-Н57/10 

от 16.11.2021 г. и предлага на Изпълнителния съвет да бъде освободен инж. Христо Николаев 

Начев, като на негово място да бъде включен докторант инж. Евгени Манахилов Тонгов. 

 

Решение на ИС: 

Приема промените в научния колектив по договор КП-06-Н57/10 от 16.11.2021 г. и 

отказа от участие в колектива на инж. Христо Николаев Начев, като приема на негово 

място да бъде включен докторант инж. Евгени Манахилов Тонгов. 

 

1.8.16. Във връзка с решение на ИС (Протокол № 6 от 26.11.2021 г.), ПНЕК по Технически 

науки разгледа писмо с вх. № 94ЛЛ/1 от 03.02.2021 год. от проф. дн Лъчезар Аврамов, 

ръководител на договор ДО02/112 от 2008 г. - „Национален център по биомедицинска 
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фотоника“, базова организация Институт по електроника, БАН. Към писмото са приложени 

следните документи: 

Относно: Предоставяне на писмена обосновка относно настъпилите промени в научния 

колектив по договора, съгласно чл. 74 от ПФНИ и вътрешните правила за промени в състава 

на колектива. 

Приложени са:  
 Писмена обосновка от ръководителя на научния колектив; 

 Списък на научния колектив и настъпилите промени през периода 2012-2021 г.; 

 Актуализиран списък на научния колектив, подписан от всички настоящи членове; 

 Актуализирана работна програма 

При преглед на предоставените документи ПНЕК установи следното: 

 В актуализираната работна програма са включени пет нови партньорски организации, 

които не фигурират в подписаното и приложено към договора Партньорско 

споразумение. Същевременно в нея липсват част от партньорите, подписали 

Споразумението.  

 В представения списък на колектива за извършени промени в него за периода 2012-

2021 г. не е посочено името на д-р Михаил Шиндов, както и причините за напускането 

на колектива. 

 За новите членове на научния колектив, съгласно актуализирания списък не са 

приложени заявления за включване и научни биографии, съгласно чл. 74 от ПФНИ. 

Промените не са съгласувани с ръководителя на базовата организация. 

Решение на ПНЕК:   
1. ПНЕК по Технически науки предлага на ИС да преразгледа решението си в Протокол № 

6 от 26.11.2021 г. за подписване на допълнително споразумение към договора до 

представяне на всички изискани от ръководителя документи. 

2. ПНЕК предлага на ИС да изиска от ръководителя писмено заявление придружено с 

научна биография за новите членове в научния колектив, съгласно чл. 74 (1) от ПФНИ, 

като промяната в колектива да се утвърди от ръководителя на базовата организация. 

3. ПНЕК предлага на ИС да изиска от ръководителя работната програма да бъде подготвена 

съгласно приетата от ФНИ форма, като дейностите в нея да бъдат разпределени 

единствено между организациите, подписали Споразумението за партньорство, 

неразделна част от договора за финансиране. 

 

Решение на ИС:   
1. Изисква от ръководителя да представи писмени заявления, придружени с научна 

биография, за новите членове в научния колектив, съгласно чл. 74 (1) от ПФНИ, 

като промяната в колектива да се утвърди от ръководителя на базовата 

организация. 

2. Изисква от ръководителя да представи мотивите за напускането на научния 

колектив на д-р Михаил Шиндов. 

3. Изисква от ръководителя да представи работната програма за дейностите по 

проекта съгласно приетата от ФНИ форма, като дейностите в нея да бъдат 

разпределени единствено между организациите, подписали Споразумението за 

партньорство, неразделна част от договора за финансиране. От работната 

програма да бъдат изключени организациите, които не са партньори по договора, 

съгласно подписаното Споразумение за партньорство. 

 

1.8.17. Доклад с Вх. № ФНИ-402 от 04.02.2022 г. от доц. Елисавета Кирилова, ръководител 

на договор КП-06-Н37/5 от 06.12.2019 г., на тема „Устойчиви ресурсно-осигурителни вериги 
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по отношение на екологични, икономически и социални критерии“, базова организация 

Институт по инженерна химия, БАН. 

Относно: Настъпила промяна в научния колектив по договора поради кончината на проф. д-

р Наташа Григорова Ваклиева-Банчева. 

Приложени са: Ръководителят прилага актуализирана работна програма за Втори етап на 

договора, както и резолюция от ръководителя на базовата организация. Промяната няма да 

се отрази върху изпълнението на дейностите, които ще бъдат преразпределени между 

останалите участници. 

Решение на ПНЕК: 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Технически науки приема за сведение 

настъпилата промяна в научния колектив по договор КП-06-Н37/5 от 06.12.2019 г. и насочва 

доклада за сведение към членовете на Изпълнителния съвет. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение настъпилата промяна в научния колектив по договор КП-06-

Н37/5 от 06.12.2019 г. Приема актуализираната работна програма за Втори етап на 

договора. 

 

1.8.18. Доклад с Вх. № ФНИ-401 от 04.02.2022 г. от доц. Татяна Петрова, ръководител на 

договор КП-06-Н57/3 от 15.11.2021 г., на тема „Оптимално безопасно натоварване и 

геометрия за слоести нанокомпозити при термо-механичен товар“, базова организация 

Институт по инженерна химия, БАН. 

Относно: Настъпила промяна в научния колектив по договора поради кончината на проф. д-

р Наташа Григорова Ваклиева-Банчева. 

Приложени са: Ръководителят прилага актуализирана работна програма за Първи етап на 

договора, както и резолюция от ръководителя на базовата организация. Промяната няма да 

се отрази върху изпълнението на дейностите, които ще бъдат преразпределени между 

останалите членове на колектива. 

Решение на ПНЕК: 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Технически науки приема за сведение 

настъпилата промяна в научния колектив по договор КП-06-Н57/3 от 15.11.2021 г. и насочва 

доклада за сведение към членовете на Изпълнителния съвет. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение настъпилата промяна в научния колектив по договор КП-06-

Н57/3 от 15.11.2021 г.  Приема актуализираната работна програма за Първи етап на 

договора. 

 

1.8.19. Доклад с Вх. № ФНИ-407 от 04.02.2022 г. от гл. ас д-р Иванка Стойчева, ръководител 

на договор КП-06-М37/3 от 06.12.2019 г., на тема „Оползотворяване на отпадъци от RDF 

гориво за получаване на иновативни нанопорести въглеродни материали с цел опазване на 

околната среда“, базова организация Институт по органична химия с Център по фитохимия, 

БАН. 

Относно: Разрешение за закупуване на компютърно оборудване чрез обществена поръчка с 

финансови средства по договора, като процедурата ще се проведе през месец февруари 2022 

год. 
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Договорът е стартирал на 06.12.2019 год. и има одобрено от ПНЕК удължение от 6 месеца до 

06.06.2022 г. (Протокол на ПНЕК по ТН № 3/11.10.2021 г.) 

Становище от финансов експерт: вх. № ФНИ-556 от 14.02.2022 г. 

Съгласно Насоките на конкурса, за да бъдат допустими разходите за дълготрайни 

материални активи: 

 Разходите за дълготрайни материални активи, включително апаратура, инструменти 

и оборудване и разходи за дълготрайни нематериални активи (софтуер и 

информационни продукти), са приемливи разходи за проекта в пълен размер 

доколкото закупените активи са необходими за осъществяване на неикономическите 

дейности по научноизследователския проект. 

 Придобитите активи могат да бъдат използвани след проекта само за целите на 

нестопанската дейност на организацията и в съответствие с т. 20, от Рамката за 

държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. 

Решение на ПНЕК: 
Във връзка с разгледаните документи и становище от финансовия експерт към ФНИ и 

предвид факта, че оборудването ще бъде закупено в края на договора, ПНЕК предлага на ИС 

да одобри закупуването на компютърното оборудване по договор КП-06-М37/3 от 

06.12.2019 г., като изиска от базовата организация декларация, че то ще бъде използвано след 

проекта само за целите на нестопанската дейност на организацията в съответствие с Насоките 

за конкурса. 

 

Решение на ИС: 
Одобрява да бъде закупено компютърното оборудване по договор КП-06-М37/3 от 

06.12.2019 г., което да бъде използвано в съответствие с Насоките за конкурса. 

 

1.8.20. Доклад с вх. № ФНИ-537 от 14.02.2022 г. от гл. ас. д-р Иван Мирчев Иванов, 

ръководител на договор КП-06-Н57/18 от 16.11.2021 г., на тема „Теоретично и 

експериментално изследване на вътрешно ставни движения при изометричен стречинг“, 

базова организация Институт по механика, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив и включване на проф. дн Светослав Ганчев 

Николов (Институт по механика, БАН) и гл. ас. д-р Силвия Колева Ангелова (Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство, БАН). 

Обосновка: Промяната засяга изпълнението на Първи етап на договора, като включването 

на двамата участници ще допринесе за повишаване качеството на изпълнение на работната 

програма. Проф. Николов е водещ специалист по моделиране и изследване на устойчивостта 

на биомеханични системи, а гл. ас. д-р Ангелова е с много опит и знания при снемане и анализ 

на ЕМГ сигнали. 

Приложени са:  

 Резолюция от ръководителя на базовата организация (Институт по механика, БАН); 

 Заявления от проф. дн Светослав Ганчев Николов и гл. ас. д-р Силвия Колева 

Ангелова със съгласие за включването им в научния колектив, придружени с научна 

биография; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъдат включени проф. дн Светослав Ганчев Николов 

и гл. ас. д-р Силвия Колева Ангелова в научния колектив по договор КП-06-Н57/18 от 

16.11.2021 г. 

 

Решение на ИС: 
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Приема да бъдат включени проф. дн Светослав Ганчев Николов и гл. ас. д-р Силвия 

Колева Ангелова в научния колектив по договор КП-06-Н57/18 от 16.11.2021 г. като 

бъдат представени декларации за липса на конфликт на интереси, съгласно ПФНИ. 

 

 

1.9. Доклад с вх. № ФНИ-688 от 22.02.2022 г. от проф. Огнян Бумбаров – председател на 

ПНЕК по Технически науки относно допълване състава на ПНЕК по Технически науки, 

поради големият брои постъпили отчети към направлението, по които ежемесечно 

комисията осъществява мониторинг. 

 

Решение на ИС: 

Приема състава на ПНЕК по Технически науки да бъде допълнен с двама резервни 

членове от списъка с експерти подали заявление за членове на ПНЕК, поради 

нарасналия обем работа, както следва: 

1. проф. дн Чавдар Иванов Дамянов, Университет по хранителни технологии - 

Пловдив 

2. доц. д-р Маргарита Милчева Натова, Институт по механика, БАН 

Резерва: проф. д-р Румяна Любенова Лазарова, Институт по металознание, 

съоръжения и технологии, БАН 

 

 

1.10. Доклад с вх. № ФНИ-696/22.02.2022 г. от проф. Маргарита Младенова – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Хуманитарни науки към 

Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на 

договори и приемане на финансови отчети. 

 

1.10.1. Доклад с вх. № ФНИ-4552 от 08.12.2021 г. от доц. Стойка Пенкова, ръководител на 

договор № КП-06-Н40/5 от 10.12.2019 г. на тема: „Жизнени преходи в трансформиращото 

(се) село: памет, наследство, идентичност“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Относно: Удължаване на срока на договора с още 6 месеца = 12 месеца общо за проекта 

Обосновка: Поради пандемията от Ковид -19 беше парализирана възможността за 

командировки и теренни проучвания, които са основата и същността на целия проект. 

Неочаквано ранното начало на четвъртата вълна от Ковид-19 през 2021 г. забави теренните 

проучвания, които от своя страна задържат интерпретативната и особено 

популяризаторската работа върху резултатите от проучването. 

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Хуманитарни науки не възразява срещу удължаването на срока (на ІІ етап) на 

проект № КП-06-Н40/5 от 10.12.2019 г. с нови 6 месеца до 10.08.2022 г. (предното 

удължение е с 6 месеца с вкл. 2 месеца служебни с решение на ИС с протокол № 50 

от 16.04.2021 г.) след сключване на допълнително споразумение и съгласно чл. 75, ал. 3 

от Правилника на ФНИ насочва искането за решение от Изпълнителния съвет.  Срок на 

подаване на отчета 10.09.2022 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължение на срока за изпълнение на първи етап на договор КП-06-Н40/5 от 

10.12.2019 г. с 4 месеца допълнително до 10.06.2022 г. Общото удължение е 12 месеца, 

тъй като предишното удължение е с 8 месеца (6  +  2 месеца служебни). Да се сключи 

Допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване на 

отчета е 10.07.2022 год. 
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1.10.2. Уведомление с вх. № ФНИ-4618 от 10.12.2021 г. от проф. Владимир Пенчев, 

ръководител на договор № КП-06-Н30/3 от 13.12.2018 г. на тема: „Културно наследство и 

институционализация на българските исторически и съвременни мигрантски общности 

отвъд Европа“, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на Втори етап на проекта с 12 месеца 

Обосновка: Поради пандемията от Ковид -19 беше парализирана не само възможността за 

командировки и проучвания, но и самата дейност на изследваните емигрантски общности. 

Оставащото време до края на Втория етап ще позволи да се навакса събирането на теренния 

материал, но няма да е достатъчно за подготовката на планираното им интерпретиране и 

издаване на книга, както и създаването на планирания филм за нашите сънародници извън 

Европа. 

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Хуманитарни науки не възразява срещу удължаването на срока (на ІІ етап) на 

проект № КП-06-Н30/3 от 13.12.2018 с 12 месеца до 21.07.2023 г. след сключване на 

допълнително споразумение и съгласно чл. 75, ал. 3 от Правилника на ФНИ насочва искането 

за решение от Изпълнителния съвет. Срок на подаване на отчета 21.08.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема втори етап на договор КП-06-Н30/3 от 13.12.2018 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 21.07.2023 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на отчета 21.08.2023 год. 

 

1.10.3. Уведомление с вх. № ФНИ-306 от 31.01.2022 г. от доц. д-р Марко Скарпа, 

ръководител на договор № КП 06-Н50/4 от 30.11.2020. на тема: „Южнославянски кописти и 

скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн репеториум)“, КМНЦ – БАН. 

Относно: Промяна в статута на участник в проекта  

Обосновка: От 1 януари 2022 г. външната участничка Марта Рипаранте е зачислена като 

докторант в базовата организация на проекта Кирило-Методиевския научен център – БАН. 

Тя остава член на работния колектив, но поради новата си афилиация трябва да премине към 

категорията „български учени“. 

Решение на ПНЕК:  ПНЕК по ХН приема уведомлението, като смята предложената промяна 

в статута на участничката в научния колектив за основателна и съгласно чл. 74, ал. 1 и 3 от 

Правилника на ФНИ насочва искането за решение към Изпълнителния съвет на ФНИ с 

предложение Марта Рипаранте да премине в категорията „български участници“ в проекта, 

считано от 1.01.2022 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема промяната в статута на участничката в научния колектив по договор КП-06- 

Н50/4 от 2020 г., както следва: Докторант Марта Рипаранте да премине в категорията 

„български участници“ в проекта, считано от 1.01.2022 г. 

 

1.10.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор КП-06-Н40/12 от 10.12.2019 г. на тема: „Живот в защитени зони и 

територии: предизвикателства, конфликти, ползи“ с ръководител гл. ас. д-р Ивайло Марков, 

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН (ИЕФЕМ – БАН) 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 521.74 лв. 

Преведени средства: 59 760.87 лв. 
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Неизразходвани средства: 10 128,39 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 

Признати разходи от финансовия одитор: 49 632.48 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК:   

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

част по договор КП-06-Н40/12 от 10.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4083/12.11.2021 г., че разходите по договора в размер на 

49 623,48 лв. са признати и законосъобразни, a непризнатите разходи са в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н40/12 от 10.12.2019 г. в  

размер на 59 760,87 лв. като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства 10 128, 39 лв., да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сумата, която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 69 889, 26 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК  ИС приема оценка „добър“ на научната 

част по договор КП-06-Н40/12 от 10.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4083/12.11.2021 г., че разходите по договора в 

размер на 49 623,48 лв. са признати и законосъобразни, a непризнатите разходи са в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06-Н40/12 от 10.12.2019 г. в  

размер на 59 760,87 лв. като се сключи допълнително споразумение, след 

утвърждаване на ГОП за 2022 год. 

4. Сумата на неизразходваните средства 10 128,39 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 69 889,26 

лв. 

 

1.10.5.  Повторно обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първия 

етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР05/13 от 19.12.2018 г. на тема „Да преживеем 

миналото. Историческите възстановки като феномен на културата“, Ръководител гл. ас. д-р 

Димитър Атанасов, ИЕФЕМ – БАН. 

Отчетът се разглежда повторно, след възражение с вх. № ФНИ-1941 от 17.06.2021 г. от 

ръководителя гл. ас. д-р Димитър Атанасов относно решение на ИС, взето в Протокол № 51 

от 23.04.2021 г. на стр.24, за оценка „Незадоволителен“ на научната част от отчета за 1 етап 

на договора. 

Данни за проекта 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 60% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 513,35 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 686,55 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 – по време на първия етап докторантът става млад учен 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0  

Участия в научни форуми: 11 

Решение на ПНЕК: 

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

приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор КП 06-ОПР05/13 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 5530 

становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 46 486.55лв. 

и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-ОПР05/13 в размер на 42 000 лв. 

(60 000 лв. х 0.7), като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 13 513.45 лв. , която е в размер под 25% 

от преките допустими разходи за първия етап да бъде прехвърлена към втория етап. Сумата, 

която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 55 513, 45 лв. 

 

Решение на ИС: 

1.  На основание приетите оценки от ПНЕК ИС приема оценка „Задоволителен“ на 

научната част по договор КП 06-ОПР05/13 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 5530 

становище, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 46 

486.55лв. и непризнати разходи в размер на 0 лв. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-ОПР05/13 в размер на 42 000 

лв. (60 000 лв. х 0.7), като бъде сключено допълнително споразумение, след 

утвърждаване на ГОП за 2022 год. 

4. Сумата на неизразходваните средства, в размер на 13 513.45 лв. , която е в размер 

под 25% от преките допустими разходи за първия етап да бъде прехвърлена към 

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

55 513, 45 лв. 

 

 

1.11. Доклад с вх. № ФНИ-698/23.02.2022 г. от проф. Людмил Кирацов – председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Биологически науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

 

1.11.1. Доклад с вх. № 0903/0108 от 02/12/2021г. от доц. д-р Галина Радева, ръководител на 

договор ДН 11/4 от 14.12.2017 г., на тема: „Микробиомът на почвата като индикатор за 

биоразнообразие и еволюция на микробни съобщества при трайно замърсяване с тежки 

метали“, Базова организация: Институт по молекулярна биология, БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 6+2 /осем/ месец. 

Обосновка: Вторият етап от изпълнението на ръководения от мен договор ДНП/4 следва 

да бъде приключен на 07.06.2022 г. Поради големият обем на предвидената експериментална 

работа, както и поради обективни причини, свързани с дълго прекъсване и нарушаване на 

работния режим от наложените ограничения за достъп до лабораториите, поради пандемията 

COVID-19, се получи известно забавяне в изпълнението на задачите, заложени в работната 

програма за етап 2. 
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В допълнение, редакционният процес на научните издания е дълъг и едва ли ще стигне за 

приемането на статиите, които предвиждаме с резултатите по проекта. 

Във връзка с казаното, обръщам се с молба за удължаване на срока на втория етап с шест 

месеца и два месеца за пандемията COVID-19, общо осем месеца, с оглед успешното 

приключване на работната програма и публикуването на получените резултати. Това е 

първото искане за удължаване срока на етап 2, с което проектът ще трябва да се отчете на 

07.01.2023г. Приложено е копие до ръководителя на БО с вх. № 241-СН/01.12.2021 г.  

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

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

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

ПНЕК приема удължаване на срока по Договор ДН 11/4 с 6+2 /осем/ месеца до 07.02.2023г.  

Удължението от два месеца, отпуснато от ФНИ заради COVID пандемията не е използвано 

до момента. След промяната договор ДН 11/4 трябва да приключи 07.02.2023 г. Срок на 

подаване на отчета – до 07.03.2023 г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС:  
Приема срокът за изпълнение на втори етап на договор ДН 11/4 от 2017 г. да се удължи 

с 8 месеца, считано до 07.02.2023 г. и срок за подаване на отчета – до 07.03.2023г. като 

се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.11.2. Доклад с вх. № ФНИ-0903/112 от 15/12/2021г. от гл. ас. д-р Диана Тонева, 

ръководител на договор ДН 11/9 от 15.12.2017 г., на тема: „Изследване на анатомични 

вариации при човек върху тримерни модели чрез прилагане на иновативни и 

интердисциплинарни подходи и изграждане на Виртуална анатомична колекция", 
Базова организация: Институт по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей - БАН. 

Относно:  Повторно удължаване срока на 2 етап  6/шест/ месеца 

Обосновка: Моля, срокът за изпълнение на втория етап от работната програма по договор 

ДФНИ-ДН11/9 - 15.12.2017 г. да бъде удължен е шест месеца и крайната дата за изпълнение 

на договора да бъде 09.12.2022 г. Срокът на договора е удължен веднъж с шест месеца с 

крайна дата 09.06.2022 г. Сумарното удължаване на срока е в рамките на допустимото 

удължение от 1 година, съгласно чл. 75(3) от Правилника на ФНИ. Удължението се налага 

поради продължаващата епидемиологична обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, 

която забави събирането на материал, анализа на данните и получаването на резултати. Също 

така планираните участия в редица научни форуми бяха отложени за втората половина на 

2022 г„ т.е. след приключване на исканото първо удължение на срока на договора. Всичко 

това забави изпълнението на задачи от работната програма, възпрепятства дисеминацията на 

резултатите, и попречи на ефективното използване на средствата по проекта. Исканото 

допълнително удължение от 6 месеца ще помогне за успешното финализиране на проекта. 

Приложена е резолюция от ръководителя на базовата организация. 

За втория етап на проекта ПНЕК е приел предишно удължение за 4+2м. до 09.06.2022 г. с 

решение в Протокол№1 от 09.06.2021. 

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

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

молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК 
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приема удължаване на срока по Договор ДН 11/9 с 6 /шест/ месеца до 09.12.2022 г.  

Удължението от два месеца, отпуснато от ФНИ заради COVID пандемията е включено в 

предходното искане. След промяната договор ДН 11/9   трябва да приключи 09.12.2022 г. 

Срок на подаване на отчета – до 09.01.2023г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС:  
Приема срокът за изпълнение на втори етап на договор ДН 11/9 от 2017 г. да се удължи 

с 6 месеца, считано до 09.12.2022г. и срок за подаване на отчета – до 09.01.2023г. като 

се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Общото 

удължение за изпълнение на втори етап на договора е 12 месеца. 

 

1.11.3. Заявление с вх. № ФНИ-4492 от 06/12/2021 г.от доц. д-р Георги Добриков, 

ръководител на договор КП-06-Н31/7 от 11.12.2019 г., на тема: „Нови производни на 2-

циано-4-нитробензена и негови аналози с обещаваща антивирусна активност", Базова 

организация: Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН (ИОХЦФ). 

Относно:  Трето удължаване срока на 1 етап  3 /три/ месеца 

Обосновка: Моля за допълнително удължение на текущия първи етап на проекта, което се 

налага според единното мнение на участниците в него. Съгласно вече одобрено предишно 

удължение (заседание на ПНЕК по Биологически науки, Протокол № 4 от 15-16.10.2021 г.), 

краят на първия етап на проекта трябва да бъде на 10.02.2022 г. Ние предлагаме 

допълнително удължение от 3 месеца - до 10.05.2022 г. Мотивите ни за това са както следва: 

Епидемията от корона вируса забави (а на моменти дори изцяло блокира) всички дейности в 

двете участващи организации, ключови за изпълнението на проекта. Абсурдното положение, 

в което Закона за обществените поръчки (ЗОП) поставя всички научни институции, не 

подминава и нас. Разпоредбите на закона по никакъв начин не подпомагат научните 

изследвания в България, които изискват гъвкавост и бързина в поръчките на материали, 

химикали и консумативи. Заложените в ЗОП възможности за нееднозначното му тълкуване 

допълнително затрудняват администрациите на участниците в проекта. Налични са все още 

неизразходвани средства, необходими за закупуването на консумативи, чрез които да се 

довършат изследванията. Затрудненията при обявяването на обществените поръчки 

допълнително отлагат във времето възможността за законосъобразно закупуване на тези 

консумативи. Ангажирани са учени извън непосредствено участващите в настоящия проект, 

с цел провеждане на допълнителни изследвания, необходими за повишаване нивото на 

подготвяния манускрипт. Освен това, трябва да се има предвид и удълженото технологично 

време между изпращането на манускрипта и получаването на DOI номер във високо 

импактни списания (обикновено 3м.) 

Приложена е резолюция от ръководителя на базовата организация. 

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

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

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

приема удължаване на срока по Договор КП-06-Н31/7  с 3 /три/ месеца до 10.05.2022г. като 

с това не се надхвърля максимално допустимите 12 месеца удължаване на срок. След 

промяната договор КП-06-Н31/7  трябва да приключи 10.05.2022г.Срок на подаване на отчета 

– до 10.06.2022г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително 

споразумение. 
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Решение на ИС:  
Приема срокът за изпълнение на първи етап на  договор КП-06-Н31/7  от 2019 г. да се 

удължи за трети път с 3 месеца, считано до 10.05.2022г. и срок за подаване на отчета 

– до 10.06.2022г. като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника 

на ФНИ. Общото удължение за изпълнение на първи етап на договора е 11 месеца. 

 

1.11.4. Доклад с вх. № 0903/7 от 10/01/2022 от проф. Геновева Начева, ръководител на 

договор ДН-11/20 от 2017., на тема: „Комплексен подход за създаване на нови 

имуномодулиращи биотерапевтици", Базова организация: Институт по молекулярна 

биология БАН. 

Относно:  Промяна на финансов план 

Обосновка: Поради невъзможността за цялостно реализиране на предвидените научни 

пътувания (участия в научни форуми и партньорски работни посещения) във връзка с 

ограниченията около пандемията от COVID-19, което води до натрупване на неусвоени 

средства и съответно до неизпълнение на финансовия план, както и възникнала 

необходимост от допълнително закупуване на ДМА и материали и консумативи за нуждите 

на изпълнението на проекта, предлагаме преразпределение на финансовия план в размер на 

13700.00 лв. или 20.057% от допустимите преки разходи за текущия етап съгласно чл. 7, ал. 

3 от сключения договор, както следва: 

• За Базовата организация, ИМБ - БАН: 3400 лв. както следва: 

- От перо „Разходи за командировки“: 3400.00 лв. към перо „Разходи за материали, 

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

Това преразпределение се налага поради възникнала необходимост от 

закупуването на китове, реагент за трансфекция и антитела. 

• За Партньор 1, ФзФ на СУ „Св. Кл. Охридски“: 7000 лв. както следва: 

- От перо „Разходи за командировки“: 7000.00 лв., от които 5000.00 лв. към перо 

„Разходи за ДМА и ДНМА“ и 2000.00 лв. към перо „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“ 

Това преразпределение се налага поради възникнала необходимост от 

закупуването на допълнителна компютърна техника за провеждане на симулации 

(надграждане на съществуващи мощности закупени по проекта) и анализ на данните от тях. 

Средствата по перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“ ще бъдат използвани за закупуване на допълнителни 

запаметяващи устройства, материали и консумативи за съществуващата техника и 

канцеларски материали. 

• За Партньор 2, ИИКТ - БАН: 3300.00 лв. както следва: 

-  От перо „Разходи за командировки1700.00 лв., от които 1100.00 лв. към перо „Разходи 

за ДМА и ДНМА“ и 600.00 лв. към перо „Външни услуги“; 

-  От перо „Разходи за материали, консумативи и др. 1600.00 лв. към перо „Външни 

услуги“ 

Това преразпределение се налага поради възникнала необходимост от закупуването на 

непрекъсваемо захранване за работещ в режим 24/7 настолен компютър (работна станция) и 

на цветен принтер за адекватна визуализация на комплексни многомерни обекти, както и от 

привличането на външни експерти за помощни дейности в систематизирането на 

синтетичните данни. 

Приложения: 

1. Оригинален финансов план към договора 

2. Актуализиран финансов план. 
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3.  Копие до ръководителя на базовата организация. 

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

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

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

преразпределение на средствата в размер на /13700 лв./  представлява  20,57% от преките 

допустими разходи /68 304,23 лв./ за  2 етап на договора. Представеният актуализиран 

финансов план е съгласно насоките на конкурса. ПНЕК приема преразпределението и 

предлага на ИС да одобри исканата промяна като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:  
Приема преразпределение на средствата по договор ДН-11/20 от 2017 в размер на 

/13700 лв./  представляващи 20,57% от преките допустими разходи /68 304,23 лв./ за  

2 етап на договора като се сключи допълнително споразумение за промяната, съгласно 

Правилника на ФНИ както следва: 

1. За Базовата организация – от перо „Разходи за командировки“ към перо „Разходи 

за материали“ – 3400 лв. 

2. За Партньор 1 – СУ – 7000 лв. както следва: от перо „Разходи за командировки“ 

към перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ – 5000 лв. и към перо „Разходи за материали“ – 

2000 лв.  

3. За Партньор 2 – ИИКТ БАН – 3300 лв. както следва: от перо „Разходи за 

командировки“ 1700 лв., като от тях към перо „Разходи за ДМА и ДНМА“ – 1100 лв. 

и към перо „Разходи за външни услуги“ – 600 лв. и от перо „Разходи за материали“ – 

1600 лв. към перо „Разходи за външни услуги“ 

Да се сключи допълнително споразумение за промяната, съгласно Правилника на 

ФНИ. 

 

1.11.5. Уведомление с вх. № ФНИ-169 от 18/01/2022г. от проф. дбн Лиляна Масленкова, 

ръководител на договор КП-06-Н21/12 от 18.12.2018 г., на тема: „Комплексно изследване 

на физиологичите основи на натрупването и вида на вторични метаболити с висок 

потенциал за терапевтично приложение в естествените популации на Petasites hybridus 

(Asteraceaе) в България. Приложение на 2D и 3D клетъчни култури като адекватен in 

vivo-подобен модел за оценка на антиоксидантния и антитуморен потенциал  на 

екстракти от растението и препарати от тях", Базова организация: ИБФБМИ, БАН 

Относно:  Промяна на научен колектив 

Обосновка: Във връзка с изпълнението Моля за вашето съгласие за промяна в състава на 

колектива на втори етап от проект на тема: ..Комплексно изследване на физиологичните 

основи на натрупването и вида на вторични метаболити с висок потенциал за терапевтично 

приложение в естествените популации на Petasites hybridus (Asteraceae) в България. 

Приложение на 2D и 3D клетъчни култури като адекватен in vivo-подобен модел за оценка 

на антиоксидантния и антитуморен потенциаз на екстракти от растението и препарати от тях“ 

Обосновка: Участващата в състава на колектива докторант Тихомира Стоянова е в 

продължителен отпуск по майчинство, което затруднява изпълнението на ангажиментите й 

по проекта. Това налага включването на нейно място на друг учен с нужната квалификация, 

като предлагаме в състава на колектива да бъде включена Соня Николова Апостолова - млад 

учен с докторска степен. 

Във връзка със замяната прилагам следите документи: 

1. Съгласие за исканата промяна от ръководителя на Базовата организация - ИБФБМИ - 

БАН, проф. д-р Таня Пенчева. 
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2. Писмено съгласие на Тихомира Тихомирова Сойсюрен за напускане на колектива. 

3. Писмено съгласие на д-р Соня Апостолова за включване в колектива на проекта. 

4. Научна биография на д-р Соня Апостолова на български и английски език, съгласно 

образец на ФНИ. 

5. Съгласие на останалите членовете на колектива по Договор КП-06-Н21/12/2018 г. по 

предложената в доклада на ръководителя на проекта проф. Лиляна Масленкова замяна. 

6. Актуализиран списък на научния колектив за втори етап по проекта. 

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

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

исканата промяна отговаря на насоките, приложени са всички необходими документи и 

ПНЕК приема както следва: 

Напуска екипа: докторант  Тихомира Сойсюрен 

И се включва в екипа: д-р Соня Николова Апостолова 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяната . 

 

Решение на ИС:  
Приема напускането на докторант  Тихомира Сойсюрен от колектива по договор КП-

06-Н21/12 от 2018, както и включването на Д-р Соня Апостолова като нов участник в 

колектива по същия договор. 

 

1.11.6. Уведомление с вх. № ФНИ-219 от 20/01/2022г. във връзка с ФНИ-289 от 27/01/2022 

от проф. Румяна Цонева, ръководител на договор № КН-06-Н31/16 от 12.12.2019 г., на 

тема: „Проучване на взаимовръзката между фосфолипиден и Акt сигнален път в 

патофизиологията при in vivo модел на Алцхаймер. Разработване на комбинирани 

терапевтични подходи", Базова организация: ИБФБМИ-БАН (Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство). 

Относно:  Промяна на научен колектив 

Обосновка: В интерес на изпълнението на задачите по работната програма на проекта, 

предлагам да бъдат включени в научния колектив на проекта за втори етап Соня Апостолова 

(МУ) и Ваня Миланова (Студент). Новите членове ще бъдат включени към научния колектив 

на базовата организация ИБФБМИ-БАН. 

Приложения: Декларация за участие на Соня Апостолова; Автобиография - БГ и ЕН; 

Декларация за участие на Ваня Миланова; Автобиография БГ и ЕН; Декларация за съгласие 

на участниците в екипа; Актуализиран списък на екипа на проекта 

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

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

исканата промяна отговаря на насоките, приложени са всички необходими документи и 

ПНЕК приема включване на: Д-р Соня Николова Апостолова и Ваня Иванова Миланова – 

студент. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяната . 

 

Решение на ИС:  
Приема включването на д-р Соня Апостолова и Ваня Миланова като нови участници 

в колектива по договор КП-06-Н31/16 от 2019 г. 

 

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

изпълнението на договор  КП-06-Н31/13 от 11.12.2019 г. 
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Тема: „Оценка на състоянието на застрашени тревисти местообитания в България чрез 

популационно-генетично изследване на моделни групи насекоми" 

Ръководител: доц. д-р Драган Чобанов 

Базова организация: ИБЕИ, БАН 

Етап на изпълнението: Първи 

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

Първоначална обща сума на договора: 120,000 лв. 

Преведени средства:  60,000 лв. 

Неизразходвани средства: 2031,36 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 968,64 лв. 

Брой докторанти в проекта   0 

Брой млади учени в проекта:  3 

Брой научни публикации (общо):  3 

От тях с импакт фактор:   0 

От тях с импакт ранг:   1 

Брой участия в научни форуми:  0 

Навсякъде е отразено финансирането от ФНИ.  

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н31/13 от 11.12.2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-3328 от 13.09.2021г, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 57 968,64 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК  предлага  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/13 в  размер  на       

60 000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 2 031,36 лв., представляваща 3,68% от преките 

допустими разходи за етапа, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап на договора. 

 

Решение на ИС:  
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК  ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по Договор КП-06-Н31/13 от 11.12.2019г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-3328 от 13.09.2021г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 968,64 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. Приема  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/13 в  размер  на 60 

000.00 лв., след утвърждаване на ГОП за 2022 год. 

4. Сумата на неизразходваните средства 2 031,36 лв., представляваща 3,68% от 

преките допустими разходи за етапа, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап 

на договора. 

 

1.11.8. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор 

№ДФНИ Б02/30 от 2014 г. на тема: „Експериментални моделни системи за проучвания в 

областта на злокачествените новообразования и костното моделиране“ с ръководител 

проф. д-р Александрова, Радостина Ивайлова, базова организация: ИЕМПАМ - БАН.  

Данни за проекта:  

Оценка на научната част: Отлична  (Протокол на ИС № 49/26.03.2021 г., стр.32)  
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Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв.  

Преведени средства: 224 999,70 лв.  

Неизразходвани средства: 1090,39 лв.  

Непризнати разходи: 1547,02 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 222 362,29 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 2637,41 лв. 

По сметката на ФНИ е възстановена сумата:  1094,82 лв. на 12.02.2021 г. 

Остатък за възстановяване: 1542,59 лв. 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС в Протокол № 49/26.03.2021 г. / в т. 1.3.5 

– стр.32/, приема оценка „Отличен“ (по шестобална система) на научната част по договор 

ДФНИ Б02/30 от 2014 г.  

2. На основание: одитен доклад вх. №94ФФ/26 от 09.05.2019 г. от регистриран одитор с рег. 

№ 0156 и доклад №94ДД/11 от 07.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт 

към ФНИ, ПНЕК предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б02/30 от 2014 г. да бъде 

приета, както следва:  

признати разходи –222 362,29 лв.;  

непризнати разходи – 1547,02 лв.;  

неизразходвани средства – 1090,39 лв.  

Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 2637,41лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 1094,82 на 12.02.2021г. 

Остатък за възстановяване: 1542,59 лв. 

ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на дължимата сума по Договор № ДФНИ Б02/30 

от 2014 г., да бъде изготвен протокол за успешно приключване, при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС в Протокол № 49/26.03.2021 г. / в 

т. 1.3.5 – стр.32/, е приел оценка „Отличен“ (по шестобална система) на научната част 

по договор ДФНИ Б02/30 от 2014 г.  

2. На основание одитен доклад вх. №94ФФ/26 от 09.05.2019 г. от регистриран одитор 

с рег. № 0156 и доклад №94ДД/11 от 07.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – 

финансов експерт към ФНИ, приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/30 от 

2014 г. както следва:  

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв.  

Преведени средства: 224 999,70 лв.  

признати разходи: 222 362,29 лв.;  

непризнати разходи: 1547,02 лв.;  

неизразходвани средства: 1090,39 лв.  

Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 2637,41лв. е частично 

възстановена с постъпило плащане в размер на: 1094,82 лв. на 12.02.2021г. 

Остатък за възстановяване: 1542,59 лв. 

3. След възстановяване на дължимата сума от 1542,59 лв. Договор № ДФНИ Б02/30 

от 2014 г., да бъде приключен, като бъде подписан протокол за приключване на 

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

изисквания за извършването му. 

 

1.11.9. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор 

№ДФНИ Б02/14 от 2014 г. на тема: „Рационална платформа за устойчива продукция на 
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фармацевтично значими молекули от растения и техни ин витро култури“ с 

ръководител доц. д-р Милена Петкова Попова, базова организация: ИОХЦФ – БАН.  

Данни за проекта:  

Оценка на научната част: отлична  (Протокол на ИС № 50/16.04.2021 г. стр.84)  

Първоначална обща сума на договора: 210 000 лв.  

Преведени средства: 210 000 лв.  

Неизразходвани средства: 2996,02 лв.  

Непризнати разходи: 3590,85 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 203 413,13 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 6586,87лв. 

По сметката на ФНИ са възстановени сумите от: 

3590,85лв. на 20.02.2021 г. 

2996,02 лв. на 21.07.2021 г 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК, ИС в Протокол № 50/16.04.2021 г. /в т. 1.10.3 

на стр. 84/ приема оценка „Отличен“  (по шестобална система) на научната част на проект по 

договор № ДФНИ Б02-14 от 2014г.  

2. На основание: одитен доклад вх. №94НН/63 от 30.09.2020 г. от регистриран одитор с рег. 

№ 051 и доклад №94ДД/30/22.06.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

ФНИ, ПНЕК предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б02/14 от 2014 г. да бъде 

приета, както следва:  

признати разходи – 203 413,13 лв.;  

непризнати разходи – 3 590,85 лв.;  

неизразходвани средства – 2 996,02 лв.  

Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 6 586,87лв.  

По сметката на ФНИ са постъпили на два транша суми, с които е възстановено дължимото: 

3 590,85 лв. на 20.02.2021 г. и от 2 996,02 лв. на 21.07.2021 г 

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

№ ДФНИ Б02/14 от 2014 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 в Протокол № 50/16.04.2021 г. /в 

т. 1.10.3 на стр. 84/ приема оценка „Отличен“  (по шестобална система) на научната 

част на проект по договор № ДФНИ Б02-14 от 2014г.  

2. На основание: одитен доклад вх. №94НН/63 от 30.09.2020 г. от регистриран одитор 

с рег. № 051 и доклад №94ДД/30/22.06.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ, приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/14 от 2014 г., 

както следва:  

Първоначална обща сума на договора: 210 000 лв.  

Преведени средства: 210 000 лв.  

признати разходи – 203 413,13 лв.;  

непризнати разходи – 3 590,85 лв.;  

неизразходвани средства – 2 996,02 лв.  

Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 6 586,87лв.  

3. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 6 586,87лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ на два транша с платежни нареждания от 3 590,85 лв. на 

20.02.2021 г. и от 2 996,02 лв. на 21.07.2021 г 
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4. Приема договор ДФНИ Б02-14 от 2014г. да бъде приключен като, като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

1.12. Доклад с вх. № ФНИ-693/22.02.2022 г. от проф. Елена Кистанова – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество към Фонд 

„Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори и 

приемане на финансови отчети. 

 

1.12.1. Доклад с вх. № ФНИ-4633 от 10.12.2021 г. от доц. Любка Пашова, ръководител на 

договор КП-06-КОСТ/8 от 25.09.2020 г. по КОСТ акция – СА 18109 Accelerating global 

science in tsunami hazard and risk analysis, на тема: „Геодезически и сеизмични изследвания в 

принос на оценката на опасността и риска от цунами в Черноморския регион“, Национален 

институт по геофизика, геодезия и география – БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив по договора, като инж. Григор Николов 

бъде заменен от ас. д-р Дейвис Динков.  

Обосновка: Промяната в състава на колектива се налага, поради обстоятелството, че инж. 

Григор Николов, включен в екипа на проекта, не може да остане член на научния колектив, 

тъй като е преустановил трудовите си правоотношения с базовата организация НИГГГ-БАН, 

изпълняваща договора. 

След предварително съгласуване, членовете на колектива са изразили съгласие за включване 

на ас. д-р Дейвис Динков, пост-докторант на основна работа в базовата организация НИГГГ-

БАН в състава на научния колектив. Д-р Динков ще поеме изпълнението на задачите, 

предвидени в работната програма на проекта вместо инж. Николов. 

Приложения: 

 Заявление от напускащия член инж. Григор Николов; 

 Заявление от ас. д-р Дейвис Динков за приемане като нов член на колектива и попълнена 

CV форма; 

 Съгласие на колектива с приложен актуален списък с подписи на всички членове; 

 Актуализирана работна програма с променения състав на колектива. 

Решение на ПНЕК:  

ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/8 от 25.09.2020 г. за 

промяна в състава на научния колектив по договора, като инж. Григор Николов бъде заменен 

от ас. д-р Дейвис Динков. 

 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/8 от 25.09.2020 г. за 

промяна в състава на научния колектив по договора, като инж. Григор Николов бъде 

заменен от ас. д-р Дейвис Динков. 

 

1.12.2. Доклад с вх. № 100138/56 от 15.12.2021 г. от доц. д-р Антоний Стоев, ръководител на 

договор ДНТС/Индия 01/1 от 24.06.2013 г. на тема: „Разработване на нетрансгенни 

стратегии за контрол на болестите, причинени от Потивируси“, Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, ССА. 

Относно: Промяна във финансовия план за трети етап на договора, като бъде прехвърлена 

обща сума в размер на 5010,65 лв., както следва: 

 Да бъде прехвърлена сума в размер на 4946 лв. от перо „Командировки“ към перо 

„Материали, консумативи и други допустими разходи“; 
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 Да бъде прехвърлена сумата от 64,65 лв. от перо „Материали, консумативи и други 

допустими разходи“ към перо „Заплащане на външни организации за техническо 

подпомагане научната работа по проекта“, във връзка с необходимостта от ползване на 

куриерски услуги за пренос на растителни проби и посадъчен материал. 

Обосновка: Позовават се на чл. 73 от ПФНИ и препоръка от протокол № 1/22.11.2021 г. 

(извлечение изх. № 80/474 от 29.11.2021 г.) на ПНЕК по Двустранно сътрудничество към 

Фонд „Научни изследвания” по доклад № 100138/45 от 15.10.2021 г. от доц. д-р Антоний 

Стоев. 

Исканото прехвърляне е в размер на 25 % от преките допустими разходи. 

Решение на ПНЕК:  

1. ПНЕК подкрепя искането на ръководителя на договор ДНТС/Индия 01/1 от 24.06.2013 г. 

за промяна във финансовия план на договора, като бъде прехвърлена обща сума в размер на 

5010,65 лв., както следва: 

 Да бъде прехвърлена сума в размер на 4946 лв. от перо „Командировки“ към перо 

„Материали, консумативи и други допустими разходи“; 

 Да бъде прехвърлена сумата от 64,65 лв. от перо „Материали, консумативи и други 

допустими разходи“ към перо „Заплащане на външни организации за техническо 

подпомагане научната работа по проекта“. 

2. Подкрепя сключването на допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ, 

тъй като исканото преразпределение е в размер на 25% от преките допустими разходи. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема искането на ръководителя на договор ДНТС/Индия 01/1 от 24.06.2013 г. 

за промяна във финансовия план на договора, като бъде прехвърлена обща сума в 

размер на 5010,65 лв. и представлява 25 % от преките допустими разходи, както 

следва: 

 Да бъде прехвърлена сума в размер на 4946 лв. от перо „Командировки“ към перо 

„Материали, консумативи и други допустими разходи“; 

 Да бъде прехвърлена сумата от 64,65 лв. от перо „Материали, консумативи и други 

допустими разходи“ към перо „Заплащане на външни организации за техническо 

подпомагане научната работа по проекта“. 

2. Приема сключването на допълнително споразумение, съгласно Правилника на 

ФНИ, тъй като исканото преразпределение е в размер на 25% от преките допустими 

разходи. 

 

1.12.3. Молба с вх. № ФНИ-4851 от 22.12.2021 г. от проф. д-р Иванка Станкова, ръководител 

на договор КП-06-Русия/7 от 27.09.2019 г. на тема: „Оптимизиране на разтворимостта и 

мембранната пропускливост на нови аминоадамантанови производни - път за създаване и 

изследване на бионалични лекарства“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – 

Благоевград. 

Относно: Удължаване на срока на договора с още 6 месеца, като така общото удължаване 

ще бъде 12 месеца – до 27.09.2022 г. 

Обосновка: Поради настъпилата извънредна ситуация, свързана с COVID-19, наложените 

мерки за карантина и ограничаване на контактите, се затруднява извършване на 

експериментална работа, която е основната дейност на проекта. Подобна е ситуацията в 

Русия, където поради ограничителните мерки техните партньори продължително време са 

отсъствали от работа и не са успели да изпълнят експериментите свързани с проекта, не са 

успели да осъществят и предвидените срещи за обсъждане на резултатите. 
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Затруднено е изпълнението на обществени поръчки, което също се отразява на забавяне на 

изпълнението задачите на договора. 

С Протокол 12 на ПНЕК от 30.09.2020 г. е прието удължаване срока на договора със 6 месеца 

– до 27.03.2022 г. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-Русия/7 от 27.09.2019 г. за 

удължаване на срока на договора с още 6 месеца, като така общото удължаване ще бъде 12 

месеца – до 27.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника 

на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-Русия/7 от 27.09.2019 г. за 

удължаване на срока на договора с още 6 месеца, като така общото удължаване ще 

бъде 12 месеца – до 27.09.2022 г., като се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.12.4. Доклад с вх. № ФНИ-53 от 07.01.2022 г. от доц. д-р Велислава Терзиева, ръководител 

на договор КП-06-ДК3/2 от 08.12.2020 г., на тема „Функционална роля на фоликуларните 

хелперни и регулаторни Т клетки за продукцията и поддържане нивата на SARS-CoV-2 

неутрализиращи антитела“, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Шестмесечен доклад за напредък № 2 за периода: 09.06.2021 г. – 09.12.2021 г. и 

шестмесечен финансов доклад № 1 за периода: 09.06.2021 г. – 09.12.2021 г. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК подкрепя шестмесечния отчет за периода 09.06.2021 г. – 09.12.2021 г. на ръководителя 

на договор КП-06-ДК3/2 от 08.12.2020 г. Като единствена забележка ПНЕК отчита 

неусвоените през отчетния период средства по перо „Разходи за персонал“. 

 

Решение на ИС: 

Приема шестмесечния отчет за периода 09.06.2021 г. – 09.12.2021 г. на ръководителя 

на договор КП-06-ДК3/2 от 08.12.2020 г. със забележка за неусвоените през отчетния 

период средства по перо „Разходи за персонал“. 

 

1.12.5. Доклад с вх. № ФНИ-88 от 10.01.2022 г. от доц. д-р Меглена Къндинска-Василева, 

ръководител на договор КП-06-ДК3/1 от 08.12.2020 г., на тема „Молекулен дизайн, синтез и 

скрининг за антикоронавирусна активност на хетероциклени съединения с контролирана 

клетъчна токсичност посредством наноенкапсулиране (COVIDAvir)“, Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Шестмесечен доклад за напредък № 2 и шестмесечен финансов доклад № 2 за 

периода: Юли 2021 г. – Декември 2021 г. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК подкрепя шестмесечния отчет за периода Юли 2021 г. – Декември 2021 г. на 

ръководителя на договор КП-06-ДК3/1 от 08.12.2020 г.  

 

Решение на ИС: 

Приема шестмесечния отчет за периода Юли 2021 г. – Декември 2021 г. на 

ръководителя на договор КП-06-ДК3/1 от 08.12.2020 г. без забележки. 

 

1.12.6. Доклад с вх. № ФНИ-187 от 19.01.2022 г. от проф. Емил Маноах, ръководител на 

договор КП-06-Китай/3 от 2020 г. на тема: „Нелинейни динамични характеристики за 
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наблюдение и диагностика на повреди на вятърни турбини при шумни условия“, Институт 

по механика – БАН. 

Относно: Включване на ас. инж. Симона Николаева Донева от Института по механика – БАН 

в състава на научния колектив по договора. 

Обосновка: През втората година от работата по договора се налага верифицирането на 

разработваните методи с мощни числени методи. Асистент Симона Донева, която е в 

завършващ етап на писането на дисертацията си, е специалист по решаването на сложни 

тримерни динамични задачи по МКЕ (ANSYS, ABAQUS). Това мотивира искането за 

включване на младия учен в договора, като смятат, че това ще допринесе съществено за 

постигане на целите на договора. 

Приложения: 

 Заявление от асистент Симона Донева; 

 Декларация - съгласие от всички участници в договора за включването на асистент 

Симона Донева; 

 CV на асистент Донева. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-Китай/3 от 2020 г. за 

включването на ас. инж. Симона Николаева Донева от Института по механика – БАН в 

състава на научния колектив по договора. 

 

Решение на ИС: 

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Китай/3 от 2020 г. за 

включването на ас. инж. Симона Николаева Донева от Института по механика – БАН 

в състава на научния колектив по договора. 

 

1.12.7. Доклад с вх. № ФНИ-224 от 20.01.2022 г. от гл. ас. д-р Анна Маркова, ръководител 

на договор КП-06-Франкофония/1 от 2018 г. на тема: „Какви лингвистични средства и 

комуникационни стратегии за валоризиране на националното материално и нематериално 

културно наследство“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Неизразходваните средства в размер на 7799,98 лв. да бъдат изразходвани за 

закупуване на оборудване за научноизследователски цели. 

Обосновка: Неизразходваните средства (7799,98 лв.) са били предвидени за 8 мобилности в 

университетите партньори, но те са нереализирани в контекста на пандемията от 

коронавирус през 2020 – 2021 г., усложнените условия за международни пътувания и 

дистанционна дейност на висшите учебни заведения в Европа. 

Университетът в Тирана, координатор на проекта, ще отправи също от своя страна към 

съфинансиращата институция - Университетската агенция на Франкофонията искане за 

използване на неизразходваните средства за закупуване на оборудване. 

Приложения:  

 Копие от договор; 

 Финансов отчет за изпълнението на проекта, предаден във ФНИ през м. януари 2022 

г. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК не приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Франкофония/1 от 2018 г., 

неизразходваните средства в размер на 7799,98 лв. да бъдат изразходвани за закупуване на 

оборудване за научноизследователски цели, тъй като искането е подадено след предаването 

на финансовия отчет по договора. Съгласно чл. 71 (3) от Правилника на ФНИ искания за 

изменение на договора се изпращат от изпълнителя до управителя на Фонда не по-късно от 
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един месец преди крайната дата за изпълнение на проекта или на съответния етап. 

 

Решение на ИС: 

Не приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Франкофония/1 от 2018 г., 

неизразходваните средства в размер на 7799,98 лв. да бъдат изразходвани за 

закупуване на оборудване за научноизследователски цели, тъй като искането е 

подадено след предаването на финансовия отчет по договора. Съгласно чл. 71 (3) от 

Правилника на ФНИ искания за изменение на договора се изпращат от изпълнителя 

до управителя на Фонда не по-късно от един месец преди крайната дата за изпълнение 

на проекта или на съответния етап. 

 

1.12.8. Доклад с вх. № ФНИ-237 от 21.01.2022 г. от проф. д-р Иван Ганчев Иванов, 

ръководител на договор КП-06-ИП-КИТАЙ/1 от 2019 г. на тема: „Разработване на 

многосервизна облачнобазирана IoТ оперативна платформа с общо предназначение 

(EMULSION)“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

Относно: Използване на неизразходваните финансови средства в размер на 34 340,80 лв. от 

етап 1 в промеждутъка между етап 1 и етап 2 и прехвърляне на тези средства в етап 2. 

Обосновка: Поради приключване на 18.12.2021 г. на етап 1 на проекта и наличието на 

неизразходвани финансови средства в размер на 34 340,80 лв. е необходимо да се осигури 

използването на тези средства през промеждутъчния период до получаване на финансиране 

за следващия етап, както и за прехвърлянето на остатъка от тях за използване през следващия 

етап на проекта. 

Приложения: 

 Оригинален финансов план за етап 2 на проекта (съгласно Приложение 3 към 

ДОГОВОРА на проекта); 

 Актуализиран финансов план за етап 2 на проекта. 

Решение на ПНЕК:  
ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-ИП-КИТАЙ/1 от 2019 г. за 

използването на неизразходваните финансови средства в размер на 34 340,80 лв. от етап 1 в 

промеждутъка между етап 1 и етап 2 и прехвърлянето на тези средства в етап 2. 

 

Решение на ИС: 

Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-ИП-КИТАЙ/1 от 2019 г. за 

използването на неизразходваните финансови средства в размер на 34 340,80 лв. (до 

15%  преките допустими разходи за етапа) от етап 1 в промеждутъка между етап 1 и 

етап 2 и прехвърлянето на тези средства в етап 2. 

 

1.12.9. Доклад с вх. № ФНИ-259 от 25.01.2022 г. от доц. д-р Николай Цветков, ръководител 

на договор КП-06-КОСТ/1 от 2020 г., КОСТ акция – CA18202 – Network for Equilibria and 

Chemical Thermodynamics Advanced Research на тема: „Работна група за разширени 

изследвания на равновесни състояния и химическа термодинамика (Дизайн на нови 

мултифункционални хелаторни молекули)“, Институт за молекулярна биология – БАН. 

Относно:  

1. Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 25.06.2023 г.;  

2. Промяна в работната програма на договора, в размер на 20%. 

Обосновка:  

1. Необходимостта от удължаване на срока на проекта е продиктувана от извънредната 

глобална ситуация породена от COVID-19, възпрепятстваща осъществяването на 

запланувани експерименти, командировки и международни контакти в рамките на Акцията, 
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както и забавяне на доставки на специфични консумативи (реагенти, химикали и др.), 

необходими за своевременното изпълнението на задачите по проекта.  

2. Исканата промяна е продиктувана от изменените и актуализирани научни дейности 

по международно сътрудничество в рамките на Акцията, свързани с извънредната COVID-

19 обстановка. В резултат на глобалната COVID-19 ситуация настъпиха промени, както по 

отношение на забавяне на заплануваните научни дейности (доставки на химикали, отлагане 

на срещи и др.) в рамките на КОСТ Акцията СА18202, така и по отношение на адаптиране 

на същите. За разлика от заплануваните по първоначалната работна програма разработвани 

субстанции, предвидените за изследване вещества в новата работна програма имат пряко 

отношение към актуалната и много важна тема за обществото – разработване на нови анти-

вирални препарати. Именно в тази посока е и предложената нова - актуализирана работна 

програма по проекта. По същество промяна в работната програма по договора касае видовете 

вещества, които са обект на техните научни търсения. За разлика от първоначално 

предвидените за изследване, новите субстанции са малки молекули с пряко отношение към 

темата Covid-19. Подобни промени в научните търсения са предвидени и от по-голямата част 

от международните участници в Акцията. В тази връзка, промените засягат т.2 и т.3 в 

предложените промени в работната програма. 

Промяната в работната програма касае само вида на крайните вещества (20%), които са 

обект/ще бъдат обект на изследвания. Общата промяна в работната програма е не повече от 

20%. 

Приложения: 

 Приложение 1: Работна програма по договор КП-06-КОСТ/1 от 25.06.2020 г.; 

 Приложение 2: Нова-актуализирана Работна програма по договор КП-06-КОСТ/1 от 

21.01.2022 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/1 

от 2020 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 25.06.2023 г. и промяна по т. 

2 и т. 3 на работната програма на договора в размер на 20%, като се сключи допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/1 от 2020 г. за удължаване 

на срока на договора с 12 месеца – до 25.06.2023 г. и промяна по т. 2 и т. 3 на работната 

програма на договора в размер на 20%, като се сключи допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.12.10. Молба с вх. № ФНИ-290 от 27.01.2022 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 за предаване на отчета по договора – до 28.02.2022 г. 

Обосновка: Изпълнението на договора е приключило успешно на 1.11.2021 г. Всички задачи 

по проекта са изпълнени. Направени са 3 публикации, от които 1 в списание от НАЦИД с 30 

точки, 1 в списание в чужбина (с SJR от SCOPUS) и 1 участие в конференция в Словакия. 

Разходите по проекта са в размер на 22 653,21 лв. (включително разходите за одит). Остатъка 

след приключване на проекта е в размер на 5679,79 лв. 

Непосредствено след приключване на проекта възникнаха форсмажорни обстоятелства 

свързани с Covid-19 (четвъртата вълна, преминала в Омикрон вълната), които забавиха 

извършването на финансов одит на проекта. До момента одитора не е предал своят отчет и 

не е извършено планираното плащане за одит. 
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В тази връзка се иска разрешение за предаване на финалният отчет в срок до 28 февруари 

2022 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/17 

от 02.09.2019 г. за удължаване на срока за предаване на отчета по договора – до 28.02.2022 

г. 

 

Решение на ИС: 

Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/17 от 02.09.2019 г. за 

удължаване на срока за предаване на отчета по договора – до 28.02.2022 г. 

 

1.12.11. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/4 от 11.09.2020 г., за 

провеждане на Десета международна конференция „Цифрово представяне и опазване на 

културно и научно наследство“ – DiPP2020“, с ръководител доц. д-р Десислава Панева-

Маринова, Институт по математика и информатика – БАН. 

Преведени средства: 5118 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Място на провеждане: гр. Бургас 

Период на провеждане: 24.09. – 26.09.2020 г. 

Продължителност на научната програма: три или повече дни   

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 61  От общия списъчен състав предаден от 

ръководителя на проекта по Договора са 

извадени лицата, за които няма сведения за 

научна организация. Номера по списъка 41, 

45, 46, 47, 58, 62, 66. 

От чужбина 15 24,59%  

Млади учени, 

докторанти и 

постдокторанти 

11 18,03% В приложения в техническия отчет списък на 

участниците не са отбелязани млади учени и 

постдокторанти. Докладчикът е взел числото 

на студенти, докторантите и асистентите, 

защото не е ясно кои от главните асистенти са 

постдокторанти и/ или млади учени. 

Изнесени доклади 28 - Присъствено и неприсъствено 

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/4 от 11.09.2020 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/4 от 11.09.2020 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

1.12.12. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/11 от 19.08.2021 г., за 

провеждане на Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и 

предизвикателства в новата реалност“, с ръководител доц. д-р Гергана Падарева-Илиева, 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. 

Преведени средства: 9900 лв. 

Неизразходвани средства: 1497,73 лв. 



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/25.02.2022         91 

 

Място на провеждане: Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 

Период на провеждане: 07.10 – 9.10.2021 г. 

Продължителност на научната програма: три или повече дни   

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 136   

От чужбина 26 19,11% Чуждестранните учени са с указани страни и 

научни организации в списъка с участници. 

Те са от 14 научни институции в Албания, 

Полша, Чехия,  Словакия,  Словения, Сърбия, 

Косово, Русия, Украйна. 

Млади учени, 

докторанти и 

постдокторанти 

26 19,11% От чужбина в НФ са взели участие 3 МУ, ДО 

и ПД. 

Изнесени доклади 

 

156 - 2 пленарни + 154 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 1497,73 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/11 от 19.08.2021 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер на 1497,73 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“.  

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/11 от 19.08.2021 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 1497,73 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“.  

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.13. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/17 от 24.09.2020 г. за 

провеждане на Международен научен форум „Отбранителни технологии – 2019 г., гр. 

Шумен“, с ръководител полк. инж. доц. д-р Дилян Димитров, Национален Военен 

Университет „В. Левски“ – гр. Велико Търново. 

Преведени средства: 5880 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Място на провеждане: гр. Шумен 

Период на провеждане: 07.10. – 9.10.2020 г. 

Продължителност на научната програма: три или повече дни 

Участници Брой Процент от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 73  Български и 

чуждестранни 

От чужбина 15 20,54%  

Млади учени, докторанти и постдокторанти 29 39,73%  

Изнесени доклади 69 - Присъствено 

 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 
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Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/17 от 24.09.2020 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/17 от 24.09.2020 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.14. Обсъждане на нулевия технически и финансов отчет по договор КП-06-МНФ/39 от 

16.12.2019 г., за провеждане на международна научна конференция „Figurative thought and 

language 5/ Фигуративно мислене и език 5“, с ръководител доц. д-р Александра Багашева, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Преведени средства: 8842,32 лв. 

Сумата е възстановена изцяло на ФНИ на два транша – на 20.10.2020 г. са възстановени 

5305,39 лв., а на 10.12.2020 г. – 3536,93 лв. 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 

- ПНЕК приема за информация нулевия технически и финансов отчет по договор КП-06-

МНФ/39 от 16.12.2019 г. 

- Предлага договор КП-06-МНФ/39 от 16.12.2019 г. да бъде приключен с подписване на 

протокол. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема за информация нулевия технически и финансов отчет по договор КП-06-

МНФ/39 от 16.12.2019 г. 

2. Приема договор КП-06-МНФ/39 от 16.12.2019 г. да бъде приключен с подписване 

на протокол. 

 

1.12.15. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/44 от 2019 г., за 

провеждане на Международен научен форум на тема „Изкуствоведски четения 2020. 

Пътешествия“, с ръководител проф. д-р Емануел Мутафов, Институт за изследване на 

изкуствата – БАН. 

Преведени средства: 9000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв.  

Място на провеждане: гр. София 

Период на провеждане: 03.04. - 8.04.2020 г. 

Продължителност на научната програма: три или повече дни 

Участници Брой Процент от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 108   

От чужбина 45 41,66% От осемнадесет 

страни 

Млади учени, докторанти и постдокторанти 44 40,74%  

Изнесени доклади 108 - онлайн 

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/44 от 2019 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
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Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/44 от 2019 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.16. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/15 от 24.09.2020 г. за 

провеждане на Десета международна научно-техническа конференция „Иновации в горската 

промишленост и инженерния дизайн“, с ръководител проф. Живко Гочев, Лесотехнически 

университет – София.  

Преведени средства: 9000 лв. 

Неизразходвани средства: 66,27 лв. 

Място на провеждане: гр. София 

Период на провеждане: 1.10. – 3.10.2020 г. 

Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент 

от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 136  114 - присъствено 

От чужбина 23 16,9%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти/студенти  

22 14,5%  

Изнесени доклади 50  Чуждестранни + български 

33 присъствено 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 66,27 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото като цяло положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/15 от 24.09.2020 г. 

- Тъй като конференцията е проведена хибридно – присъствено и дистанционно, ПНЕК 

приема да се намалят средствата по проекта до 5400 лв. (до 60%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми.  

- Приема преразхода над сумата от 5400 лв., в размер на 3533,73 лв. и неизразходваните 

средства в размер на 66,27 лв. да бъдат възстановени на Фонд „Научни изследвания“. Общо 

на ФНИ следва да бъде възстановена сумата от 3600 лв. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/15 от 24.09.2020 г. 

2. Тъй като конференцията е проведена хибридно – присъствено и дистанционно, 

приема да се намалят средствата по проекта до 5400 лв. (до 60%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми.  

3. Приема финансовия отчет да бъде коригиран, отчитайки решението по т. 2, след 

което да бъде насочен за финансов одит. 

 

1.12.17. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/8 от 2020 г., за 

провеждане на Международен научен форум на тема „Земеделие и снабдяване с храни: 

Пазари и аграрна политика“, с ръководител проф. Пламена Йовчевска, Институт по аграрна 

икономика – ССА. 

Преведени средства: 5 980 лв. 

Неизразходвани средства: 460,63 лв. 
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Място на провеждане: гр. София 

Период на провеждане: 27.10.–28.10.2020 г. 

Продължителност на научната програма: два дни 

Участници Брой Процент 

от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 52   

От чужбина 6 11,5 %  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

11 22%  

Изнесени доклади 25  Чуждестранни + български 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 460,63 лв. 

Решение на ПНЕК: 
Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/8 от 2020 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер на 460,63 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“.  

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/8 от 2020 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 460,63 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“.  

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

 

1.12.18. Обсъждане на техническия отчет по договор ДПМНФ 01/10 от 01.08.2018 г., за 

провеждане на Международна научна конференция на тема: „14-ти Конгрес на 

микробиолозите в България с международно участие“, с ръководител акад. дмн Ангел 

Гълъбов, Институт по микробиология – БАН. 

Преведени средства: 8 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Място на провеждане: хотел Аугуста, гр. Хисаря, България  

Период на провеждане: 10.10. – 13.10.2018 г. 

Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 99   

От чужбина 10 10,1%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

25 25,25%  

Изнесени доклади 43 = 

28+13 

 Пленарни + 

съобщения 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/10 от 01.08.2018 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
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Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор ДПМНФ 01/10 от 01.08.2018 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.19. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/18 от 24.09.2020 г., за 

провеждане на Юбилейна международна мултидисциплинарна конференция на тема: 

„Трансформации и предизвикателства в глобалния свят“, с ръководител доц. д-р Марио 

Маринов, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

Преведени средства: 4 800 лв. 

Неизразходвани средства: 2776,34 лв. 

Място на провеждане: гр. Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

Период на провеждане: 15.10. – 17.10.2020 г. 

Продължителност на научната програма: четири дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 146  Съгласно представен списък от 

участници 

От чужбина 43 29,45%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

68 46,57% Съгласно представен списък 

Изнесени доклади 124  9 пленарни доклада + 115 

доклада  

27 доклада са представени в 

отчета 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 2776,34 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото като цяло положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/18 от 24.09.2020 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер на 2776,34 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/18 от 24.09.2020 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 2776,34 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.20. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/3 от 03.09.2020 г., за 

провеждане на XXX Международен научен симпозиум на тема „Метрология и метрологично 

осигуряване 2020“, с ръководител проф. д-р Димитър Иванов Дяков, Технически 

Университет, София.   

Преведени средства: 10 000 лв. 

Неизразходвани средства: 308,14 лв. 

Място на провеждане: гр. Созопол 

Период на провеждане: 07.09. – 11.09.2020 г. 

Продължителност на научната програма: три или повече дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 
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Общо участници 157   

От чужбина  

96 

 

61% 

От 8 страни: ЮАР, Дания, Франция, 

Румъния, Македония, Русия, Украйна и 

Чехия 

Млади учени, 

докторанти и 

постдокторанти 

 

43 

 

27,38% 

 

18 чуждестранни участници 

Изнесени доклади 50  - 22 - от български участници 

28 - от чуждестранни  участници 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 308,14 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/3 от 03.09.2020 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер на 308,14 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/3 от 03.09.2020 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 308,14 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.21. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/6 от 15.09.2020 г., за 

провеждане на XXX Международен научен симпозиум и Двадесет и първа международна 

конференция и школа по квантова електроника на тема „Лазерна физика и приложения“ с 

ръководител проф. д-р Николай Недялков, Институт по електроника – БАН. 

Преведени средства: 4 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Място на провеждане: виртуално (онлайн) 

Период на провеждане: 21-24.09.2020 г. 

Продължителност на научната програма: три или повече дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 103  Включително 2 от индустрията 

От чужбина 33 32% от 15 страни, като и от 

индустрията (Германия) 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

32 31%  

Изнесени доклади 10 пленарни 

и 70 

постерни 

-  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/6 от 15.09.2020 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/25.02.2022         97 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/6 от 15.09.2020 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.22. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/18 от 01.10.2021 г., за 

провеждане на научен форум на тема: „Отбранителни технологии 2021 – Шумен“ с 

ръководител проф. д-р инж. Чавдар Минчев, Национален военен университет „Васил 

Левски“, гр. Велико Търново. 

Преведени средства: 7 800 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Място на провеждане: гр. Шумен на територията на факултет „Артилерия ПВО и 

КИС“ към Национален военен университет „Васил Левски“ 

Период на провеждане: 06.10. - 08.10.2021 г. 

Продължителност на научната програма: три или повече дни 

Участници Брой Процент от общия брой Забележка 

Общо участници 64   

От чужбина 18 28,12%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

21 32,81% 6 бр. от чужбина 

Изнесени доклади 67 доклада + 

4 пленарни 

-  

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/18 от 01.10.2021 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/18 от 01.10.2021 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.23. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/1 от 29.07.2020 г. за 

провеждане на Седма международна конференция по приложение на Диференциалните 

уравнения в науките, с ръководител проф. дмн Анжела Попиванова, Институт по математика 

и информатика – БАН. 

Преведени средства: 8 900 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв.  

Място на провеждане: Международен дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ в 

курорта „Св. Св. Константин и Елена“, край Варна 

Период на провеждане: 01.09. - 04.09.2020 г. 

Продължителност на научната програма: четири дни 

Участници Брой Процент от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 58   

От чужбина 10 17%  

Млади учени, докторанти 

и постдокторанти 

6 10%  

Изнесени доклади 39 -  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 
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Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото като цяло положително становище и в съответствие с направените 

бележки: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/1 от 29.07.2020 г. 

- Тъй като конференцията е проведена хибридно – присъствено и дистанционно, ПНЕК 

приема да се намалят средствата по проекта до 5340 лв. (до 60%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми.  

- Приема преразхода над сумата от 5340 лв. в размер на 3560 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“.  

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/1 от 29.07.2020 г. 

2. Тъй като конференцията е проведена хибридно – присъствено и дистанционно, 

приема да се намалят средствата по проекта до 5340 лв. (до 60%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми. 

3. Приема финансовия отчет да бъде коригиран, отчитайки решението по т. 2, след 

което да бъде насочен за финансов одит. 

 

1.12.24. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/2 от 2020 г. за провеждане 

на Международен научен форум на тема: „Progress and perspectives in functional materials“ – 

21 ISCMP, с ръководител проф. дфн Хассан Шамати, Институт по физика на твърдото тяло 

– БАН.  

Преведени средства: 9000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв.  

Място на провеждане: Международен дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ в  

курорта „Св. Св. Константин и Елена“, край Варна 

Период на провеждане: 31.08. – 04.09.2020 г. 

Продължителност на научната програма: пет дни 

Участници Брой Процент 

от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 85   

От чужбина 9 11%  

Млади учени, 

докторанти и 

постдокторанти 

19 16%  

Изнесени доклади 21 

лекции, 

63 

постерни 

доклада 

-  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото като цяло положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/2 от 2020 г., като предлага, 

съгласно представената информация, ИС на ФНИ да прецени дали начинът на 

провеждане на форума може да се счита за изцяло присъствен или смесен. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 
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Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/2 от 2020 г. 

2. Тъй като конференцията е проведена хибридно – присъствено и дистанционно, 

приема да се намалят средствата по проекта до 5400 лв. (до 60%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми. 

3. Приема финансовия отчет да бъде коригиран, отчитайки решението по т. 2, след 

което да бъде насочен за финансов одит. 

 

1.12.25. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/5 от 2020 г. за провеждане 

на VII международна научна конференция на тема: „Еволюция срещу революция или за 

моделите на развитие“, с ръководител проф. Тони Шекерджиева-Новак, Академия за 

музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.  

Преведени средства: 10 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв.  

Място на провеждане: Русе – Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 

Период на провеждане: 17.09. – 19.09.2020 г. 

Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент 

от 

общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 125   

От чужбина 14 11%  

Млади учени, 

докторанти и 

постдокторанти 

30 24%  

Изнесени доклади 113   

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/5 от 2020 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/5 от 2020 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.26. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/16 от 2020 г., на тема: 

Шестнадесета международна научна конференция „Space, Ecology, Safety - SES 2021“ с 

ръководител проф. дтн Гаро Мардиросян, Институт за космически изследвания и технологии 

– БАН.  

Преведени средства: 6 950 лв. 

Неизразходвани средства: 2 966,32 лв. 

Място на провеждане: гр. София  

Период на провеждане: 02.12-04.12.2020 г.  

Продължителност на научната програма: три дни 
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Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 138   

От чужбина 37 51%  

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти 

15 21%  

Изнесени доклади 58   

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 2 966,32 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/16 от 2020 г. 

- Тъй като конференцията е проведена хибридно – присъствено и дистанционно, 

ПНЕК приема да се намалят средствата по проекта до 4170 лв. (до 60%) в съответствие 

с Процедурата за международни научни форуми. По договора са изразходвани 

средства в размер на 3983,68 лв. Неизразходвана се явява сумата от 2966,32 лв., 

която е възстановена. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/16 от 2020 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.27. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/20 от 07.10.2020 г., за 

провеждане на Международен научен форум на тема: „Между световете: магия, чудеса и 

мистика“/„Between the Worlds: Magic, Miracles and Mysticism“ с ръководител доц. д-р  Мила 

Маева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. 

Преведени средства: 6 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5,06 лв. 

Място на провеждане: София - хотел „Интерконтинентал София“ 

Период на провеждане: 29.10-31.10.2020 г. 

Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 62   

От чужбина 39 63%  

Млади учени, 

докторанти и 

постдокторанти 

16 26%  

Изнесени доклади 62   

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 5,06 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/20 от 07.10.2020 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер на 5,06 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 
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- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/20 от 07.10.2020 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 5,06 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.12.28. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/1 от 18.08.2021 г., на тема 

„Седма Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро- и наномеханика и 

механобиология на клетки, тъкани и биологични системи (BIORHEO2021)“, с ръководител 

проф. Надя Антонова-Митева, Институт по механика – БАН. 

Преведени средства: 6000 лв. 

Неизразходвани средства: 870,68 лв. 

Място на провеждане: гр. Варна, България 

Период на провеждане: 28.08.-31.08.2021 г. 

Продължителност на научната програма: три или повече дни 

Участници Брой Процент от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 51   

От чужбина 25 49%  

Млади учени, докторанти и постдокторанти 13 25,4%  

Изнесени доклади 39  22 Пленарни 

13 кратки 

4 постерни 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 870,68 лв. 

Решение на ПНЕК: 
Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/1 от 18.08.2021 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер на 870,68 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/1 от 18.08.2021 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 870,68 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.13. Доклад с вх. № ФНИ-191/19.01.2022 г. от проф. Елена Кистанова – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество към Фонд 

„Научни изследвания“ относно Форма за обобщена информация към технически отчет 

на договори за подкрепа на международни научни форуми. 

 

Решение ИС: 

Приема предложената от ПНЕК Форма за обобщена информация към технически 

отчет на договори за подкрепа на международни научни форум, като възлага да бъде 

публикувана на сайта /Приложение към Протокола/. 
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По т. 2 от дневния ред – Доклади на ВНЕК. 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-510 от 11.02.2022 г. от доц. Александър Здравков – председател 

на Временната научно експертна комисия по Двустранно сътрудничество относно 

обжалване на  научно оценяване и класиране на проектно предложение с вх. № ФНИ-

2207, подадено по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 

2021 г. – България – Франция по програма „Рила“. 

 

Решение ИС: 

1. Процедурата по възражения не дава възможност да се разглеждат проекти по 

конкурси за двустранно и международно сътрудничество. Резултатите от оценяването 

от финансиращите организации от двете страни са основата за приемане на общо 

решение за финансиране на проектните предложения. Класирането на проектните 

предложения за конкурси за двустранно сътрудничество не може да стане само на 

основата на оценките от българска страна, тъй като проектът не може да се реализира 

ако не бъде финансиран и от партньорската държава. 

2. В съответствие със становището на председателя на ВНЕК, ИС приема 

възражението на ръководителя на проектно предложение ФНИ-2207 по конкурс 2021 

г. – България – Франция по програма „Рила“, като неоснователно. 

 

 

2.2. Доклад с вх. № ФНИ-521 от 11.02.2022 г. от доц. Александър Здравков – външен 

експерт за преглед за административно съответствие и допустимост на проектни 

предложения по програми ЕРА-Нет относно разгледани проектни предложения по 

програма Biodiversa+.  

 

Становище на външния експерт: Въз основа на извършената проверка, външният 

експерт предлага на ИС да бъдат допуснати за участие в конкурсната процедура по 

програма Biodiversa+ следните проектни предложения: 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-4306 от 29.11.2021 г./ Biodiversa2021-270   

Акроним на проекта: WaLiDisC 

Тема на проекта: Биоразнообразие и опазване на сладководни лишеи/ Freshwater 

Lichen Diversity and Conservation  

Ръководител на българския колектив: гл. ас. д-р Веселин Василев Шиваров 

Кандидатстваща организация от България: Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-4356 от 30.11.2021 г./ Biodiversa2021-766   

Акроним на проекта: CarBioFor 

Тема на проекта: Assessment of the impact of landscape use on carbon sequestration 

and biodiversity based on a comprehensive survey of forest areas under different 

management in Central and Eastern Europe 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Момчил Панайотов Панайотов 

Кандидатстваща организация от България: Лесотехнически университет - София 

Заявен бюджет за българския колектив: 175 000 лева 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-4358 от 30.11.2021 г./ Biodiversa2021-553   

Акроним на проекта: ALGALERT 
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Тема на проекта: Биоразнообразие на цианобактерии и водорасли като ранна 

система за предупреждение за промени в качеството на водата с местообитания със 

стоящи води в НАТУРА 2000 зони от различни биогеографски региони на 

Центарлана и Източна Европа/ Biodiversity of cyanobacteria and algae as an early 

warning system for water quality change in standing water habitats of NATURA 2000 

sites from diferent biogeographical regions of central-eastern Europe 

Ръководител на българския колектив: проф. дбн Майя Петрова Стойнева 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климен Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 199 999,26 лева 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-4359 от 30.11.2021 г./ Biodiversa2021-518   

Акроним на проекта: TENECO 

Тема на проекта: Разработване на трансгранична екологична мрежа за 

интелигентно управление на ландшафта и опазване на екосистемите/ Development 

of Transboundary Ecological Network for Smart Landscape Management and Ecosystem 

ConservationРъководител на българския колектив: доц. д-р Татяна Билева 

Кандидатстваща организация от България: Аграрен университет - Пловдив 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-4339 от 29.11.2021 г./ Biodiversa2021-276   

Акроним на проекта: TransWILD 

Тема на проекта: Трансформиращо управление на дивата природа за подобряване 

на опазването на биологичното разнообразие и предоставянето на екосистемни  

услуги в споделени многофункционални ландшафти в Европа/ Transformative 

wildlife management to enhance biodiversity protection and ecosystem services provision 

in shared and protected multi-use landscapes across Europe 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Стоян Цветанов Недков 

Кандидатстваща организация от България: Национален институт по геофизика, 

геодезия и география, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева 

 

6. Проектно предложение: ФНИ-4335 от 29.11.2021 г./ Biodiversa2021-316   

Акроним на проекта: ALPEND 

Тема на проекта: Приоритети за опазване на високопланинските ендемити на 

Южна Европа/ Conservation priorities for high-mountain endemics of southern Europe 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Десислава Сопотлиева 

Кандидатстваща организация от България: Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 185 100 лева 

 

Решение на ИС: 

Във основа на становището на външния експерт, приема, че подадените 6 проектни 

предложения отговарят на изискванията на ФНИ за административно съответствие 

и допустимост за конкурса. 

 

По т. 3 от дневния ред – Разглеждане изпълнението на Комуникационната стратегия на ФНИ 

3.1. Доклад с вх. № ФНИ-671/21.02.2022 г. от доц. д-р Владимир Божилов, сътрудник 

„Връзки с обществеността“ относно дейности в изпълнение на Комуникационната стратегия 

на ФНИ. В съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в 
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Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ, 

одобрена от ИС на 26.10.2018 г. представям основните дейности за периода 10.2018-12.2021 

г. и предложения за бъдещи дейности. 

 

Решение на ИС: 

Дава положителна оценка на дейността на доц. д-р Владимир Божилов, сътрудник 

„Връзки с обществеността“, по изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ. 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклади на управителя 

4.1. Доклад с вх. № ФНИ-712 от 24.02.2022 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ относно участие на ФНИ през 2022 г. в конкурс по програма CONCERT-JAPAN. 

 

Решение на ИС: 

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

JAPAN през 2022 г. Определя общ индикативен бюджет от страна на ФНИ в размер 

на 750 000 лева за целия конкурс, като ще бъдат финансирани до 3 проекта с 

максимална сума за един проект до 250 000 лева и срок за изпълнение до 3 години. 

 

4.2. Доклад с вх. № ФНИ-711 от 24.02.2022 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ относно участие на ФНИ през 2022 г. в конкурс по програма ICT AGRI-FOOD. 

 

Решение на ИС: 

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

FOOD през 2022 г. Определя общ индикативен бюджет от страна на ФНИ в размер на 

750 000 лева за целия конкурс, като ще бъдат финансирани до 3 проекта с максимална 

сума за един проект до 250 000 лева и срок за изпълнение до 3 години. 

 

4.3. Доклад с вх. № ФНИ-710 от 24.02.2022 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ относно организиране на среща на Управляващия комитет по програма CHANSE. 

 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да организира срещата на Управляващия 

комитет по програма CHANSE в периода 28.04-29.04.2022 г., като разходите за 

организиране на мероприятието ще бъдат за сметка на програмата и ще бъдат 

възстановени на ФНИ след тяхното отчитане в края на 2022 година. 

 

4.4. Доклад с вх. № ФНИ-718 от 24.02.2022 г. от доц. д-р Александър Здравков – външен 

експерт към Фонд “Научни изследвания”, относно резултати от проверка за 

административно съответствие и допустимост на проектни предложения с участие на 

български научни колективи, подадени за участие в конкурс по програма CHIST-ERA. 

 

Решение на ИС: 

Въз основа на извършената проверка за административно съответствие и допустимост 

приема да бъдат допуснати за участие в конкурсната процедура по програма CHIST-

ERA следните проектни предложения: 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-141 от 17.01.2022 г. 

Акроним на проекта: NOEMSforFOAM 



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/25.02.2022         105 

 

Тема на проекта: НОЕМС за мултиплексиране/демултиплексиране по честота и по 

орбитален ъглов момент върху чип и оптично влакно в ИКТ. 

NOEMs for on-Chip and in-Fiber Frequency and Orbital Angular Momentum 

Multiplexing/Division Multiplexing in ICTs 

Ръководител на българския колектив: проф. дфзн Тинко Александров Ефтимов 

Кандидатстваща организация от България: Централна Лаборатория по Приложна 

Физика, БАН - Пловдив 

Заявен бюджет за българския колектив: 194 534 лева 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-148 от 17.01.2022 г. 

Акроним на проекта: ARGUABLE 

Тема на проекта: Argumentative Explanation and Multimodal Attribution for 

Misinformation Detection and Mitigation 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Иван Колев Койчев 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 195 209,85 лева 

 

4.5. Доклад с вх. № ФНИ-697 от 22.02.2021 г. от Камелия Янева, секретар на ПНЕК по 

Хуманитарни науки относно техническа грешка в протокол на ИС №10 от 21.02.2022 г. 

 

Решение на ИС:  
Приема да се чете вместо: 

„Приема прехвърлянето на средства до 25% от преките допустими разходи, като бъде 

сключено допълнително споразумение, както следва: сумата 3 220,58 лв. от т. 2. 

„Разходи за командировки“ във Финансовия план за Етап 2, да бъде прехвърлена в т. 

5. „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“.“ 

Да се чете: 

„Приема второто прехвърляне на средствата в размер 4,96%, от преките допустими 

разходи, като бъде сключено допълнително споразумение, както следва: сумата  

3 220,58 лв. от т. 2. „Разходи за командировки“ във Финансовия план за Етап 2, да 

бъде прехвърлена в т. 5. „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи. Общата сума на двете прехвърляния представлява 25% от преките допустими 

разходи.“ 

 

4.6. Доклад с вх. № ФНИ-724 от 24.02.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ относно образуване на изпълнително производство по влязло в сила решение по гр. д. 

№ 15472/2017 г. по описа на Софийски градски съд, по силата на което е осъдена Фондация 

„Център за пряка демокрация“ (предишно наименование Фондация „Институт за модерна 

политика“) да заплати на Фонд „Научни изследвания“ дължимите такси към съдебен 

изпълнител и хонорар.  

 

Решение на ИС:  
Приема да се предприемат действия по снабдяване с изпълнителен лист и образуване 

на изпълнително производство пред съдебен изпълнител, като определя за 

процесуален представител адв. Иванка Андреева и съответно бъдат заплатени 

дължимите такси към съдебен изпълнител и хонорар. 

 

4.7. Доклад с вх. № ФНИ-723 от 24.02.2021 г. от проф. дхн Георги Вайсилов, управител на 

ФНИ относно временна невъзможност за изпълнение на задълженията като Управител на 
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Фонд „Научни изследвания“ съгласно чл. 19, ал. 5, предл. 3 от Правилник на Фонд „Научни 

изследвания” поради назначаването му на ръководна длъжност в системата на Министерство 

на образованието и науката, считано от първата седмица на месец март 2022 г. Във връзка с 

това е необходимо Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания” да вземе решение 

за определяне на временен управител на Фонд „Научни изследвания” до отпадане на 

времената невъзможност проф. Вайсилов да изпълнява задълженията си, съгласно договора 

за управление. 

 

Решение на ИС:  

1.  Приема временно да бъде освободен проф. дхн Георги Вайсилов от задълженията 

като Управител на Фонд „Научни изследвания“ съгласно чл. 19, ал. 5, предл. 3 от 

ПФНИ. 

2. Определя за временен управител на Фонд „Научни изследвания“ проф. Юрий 

Кълвачев до отпадане на временната невъзможност за изпълнение на задълженията 

като Управител на Фонд „Научни изследвания“ на проф. Георги Вайсилов. 

 

По т. 5 от дневния ред – Въпроси, свързани с доклада на АДФИ.  

5.1. Доклад с вх. №94ДД/1 от 11.01.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ И02/12 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Във връзка с представен одитен доклад за втори (заключителен) етап на Договор №ДФНИ 

И02/12 от 2014 г. и изготвяне на коригиращите финансови отчети, съгласно посочените от 

АДФИ изисквания, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г. 

Договор ДФНИ И02/12 от 2014 г., базова организация – Институт по математика и 

информатика, БАН 

Първоначална обща сума на договора: 74 250 лв. 

Преведени средства: 74 111,57 лв. 

Неизразходвани средства:.1058,51 лв. 

Непризнати разходи/след корекция/: 4276,50лв. 

Признати разходи от финансовия одитор/след корекция/:.68776,56 

Сума за възстановяване на ФНИ: 5335,01лвВъзстановена сума: 1 058,51 лв. на 22.06.2020 г. 

Остатък за възстановяване: 4276,50 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с Насоките за конкурса, договора за финансиране и Ръководството 

за отчитане на финансовите средства приема посочените в доклад вх. № 94ДД/1 от 

18.01.2022 г.  суми за възстановяване по договор ДФНИ И02/12от 2014 г.:  

Неизразходвани средства: 1058,51 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 4276,50 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 68776,56 лв. 

Остатък за възстановяване на ФНИ: 4276,50 лв.лв. 

2. Да се изиска възстановяване на ФНИ остатъка от сумата за възстановяване -4276,50 

лв. 

3. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ И02/12 от 2014 г. от ПНЕК и се 

внесе доклад до ИС. 
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5.2. Доклад с вх. №94ДД/12 от 09.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Б02/10 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ Б02/10 от 2014 г., базова организация - Медицински университет-София 

Първоначална обща сума на договора: 141 000,00лв. 

Преведени средства: 127 010,00лв. 

Неизразходвани средства: 7 048,16лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 119 961,84 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 7 048,16 лв. 

Възстановена сума: 7 048,16 лв. на 20.4.2021 г. 

 

От представения финансов отчет по Договор ДФНИ Б02/10 от 2014 г. е видно, че не са 

отчетени разходи за ДМА и ДНМА  и не е необходима корекция във връзка с амортизационни 

отчисления за тях. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с Насоките за конкурса, договора за финансиране и Ръководството 

за отчитане на финансовите средства приема посочените в доклад вх. № 94ДД/12 от 

09.02.2022 г.  суми за възстановяване по договор ДФНИ Б02/10 от 2014 г.:  

Преведени средства: 127 010,00лв. 

Неизразходвани средства: 7048,16лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 119 961,84 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 7048,16лв. 

Възстановена сума: 7048,16лв. на 20.4.2021г. 

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Б02/10 от 2014 г. от ПНЕК и се 

внесе доклад до ИС за приключване му. 

 

5.3. Доклад с вх. №94ДД/10 от 07.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Б02/12 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ Б02/12 от 2014 г.,  

базова организация- Медицински университет-София 

Първоначална обща сума на договора: 198 415 лв. 

Преведени средства: 198 415 лв. 

Неизразходвани средства: 12 274,59 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 25 139,14 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 161 001,27лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 37 413,73 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ, приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Б02/12 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 12 274,59 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 25 139,14 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 161 001,27 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 37 413,73 лв. 
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2. Възлага да бъде изпратено писмо до ръководителя на базовата организация и 

ръководителя на договор ДФНИ Б02/12 от 2014 г., към което да се приложи 

обосновката за преизчисляване на непризнатите разходи, съгласно посочените от 

АДФИ изисквания, в съответствие с Насоките за конкурса, договора за финансиране 

и Ръководството за отчитане на финансовите средства. Да се поиска  сумата за 

възстановяване да бъде възстановена на ФНИ.  

3. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Б02/12 от 2014 г. от ПНЕК и се 

внесе доклад до ИС. 

 

5.4. Доклад с вх. №0904/4 от 21.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Б02/18 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ Б02/18 от 2014 г.,  

базова организация - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН 

Партньор: Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 

Първоначална обща сума на договора: 147 000,00лв. 

Преведени средства: 146 808,00 лв. 

Неизразходвани средства: 176,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/: 1 697,63 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 144 933,90 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 2 116,81 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 3 990,91 лв. 

Възстановена сума 206,47 лв. на 10.02.2021 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ : 3 784,44 лв. 

 

По договора от предоставените финансови отчети е видно, че има закъснение при предаване 

на финансовия отчет за втория етап на договора. Неустойката за закъснение при предаване 

на отчета е за периода 24.09.2018 г.-16.01.2019 г. и е в размер на 2 116,81 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ, приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Б02/18 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 176,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор/след корекция/: 1 697,63 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 144 933,90 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 2 116,81 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 3 990,91 лв. 

Възстановена сума 206,47 лв. на 10.02.2021 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ : 3 784,44 лв. 

3. Възлага да бъде изпратено писмо до ръководителя на базовата организация и 

ръководителя на договор ДФНИ Б02/18 от 2014 г., към което да се приложи 

обосновката за преизчисляване на непризнатите разходи, съгласно посочените от 

АДФИ изисквания, в съответствие с Насоките за конкурса, договора за финансиране 

и Ръководството за отчитане на финансовите средства. Да се поиска остатъка от 

сумата за възстановяване да бъде възстановена на ФНИ.  

3. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Б02/18 от 2014 г. от ПНЕК и се 

внесе доклад до ИС. 
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5.5. Доклад с вх. №94ДД/11 от 07.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Б02/30 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ Б02/30 от 2014 г.,  

базова организация - Институт по експериментална морфология, патология и антропология 

с музей – БАН  

Първоначална обща сума на договора: 225 000,00 лв. 

Преведени средства: 224 999,70 лв. 

Неизразходвани средства: 1 090,39 лв. 

Непризнати разходи /след корекция/: 1 547,02 лв. 

Признати разходи /след корекция/:  222 362,29 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2 637,41 лв. 

Възстановена сума 1094,82 лв. на 12.02.2021 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ: 1 542,59 лв. 

По тoзи договор не са отчетени разходи за придобиване на дълготрайни материални 

активи/ДМА/.Отчетени са разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи 

/ДНМА/ в размер на 2 995,50 лв. като е направена корекция във връзка с амортизационни 

отчисления за тях. 

 

Решение на ИС: 

ИС е взел решение по този договор по т. 1.11.8. на този протокол. 

 

 

5.6. Доклад с вх. №94ДД/84 от 18.12.2021 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Е02/10 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ Е02/10 от 2014 г.,  

базова организация - Институт по механика-БАН  

Първоначална обща сума на договора: 96 000 лв. 

Преведени средства: 91 680 лв. 

Неизразходвани средства: 499,07 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 1 155,42 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 90 025,51 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 654,49 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ, приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Е02/10 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 499,07 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 1 155,42 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 90 025,51 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 654,49 лв. 

2. Възлага да бъде изпратено писмо до ръководителя на базовата организация и 

ръководителя на договор ДФНИ Е02/10 от 2014 г., към което да се приложи 

обосновката за преизчисляване на непризнатите разходи, съгласно посочените от 

АДФИ изисквания, в съответствие с Насоките за конкурса, договора за финансиране 

и Ръководството за отчитане на финансовите средства. Да се поиска сумата за 

възстановяване да бъде възстановена на ФНИ.  
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3. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Е02/10 от 2014 г. от ПНЕК и се 

внесе доклад до ИС. 

 

5.7. Доклад с вх. №94ДД/7 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ К02/6 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ К02/6 от 2014 г., базова организация - НАИМ-БАН 

Първоначална обща сума на договора: 245 334 лв. 

Преведени средства: 245 267,57 лв. 

Неизразходвани средства: 33 828,29 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 14 189,03 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 197 250,25 лв. 

Непризнати разходи /след корекция АДФИ/: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 48 017,32 лв. 

Възстановена сума 48 017,32 лв. (33 828,29 лв. на 14.05.2021  и  14 189,03 лв. на 10.09.2021 

г.) 

По този договор разходите за амортизация на ДМА и ДНМА са отразени коректно във 

финансовия отчет на договора, подаден с вх. № 9400/19 от 05.03.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

ИС е взел решение по този договор по т. 1.6.5. на този протокол. 

 

5.8. Доклад с вх. №94ДД/4 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ К02/12 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ К02/12 от 2014 г., базова организация - Институт за изследване на 

обществата и знанието – БАН 

Първоначална обща сума на договора: 139 978 лв. 

Преведени средства: 133 678,99 лв. 

Неизразходвани средства: 561,93 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор : 201,05 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 132 916,01 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 762,98 лв. 

Възстановена сума 561,93 лв. на 21.05.2021 г. 

Остатък за възстановяване: 201,05 лв. 

 

Представен е финансов отчет по договор № ДФНИ K02/12 от 2014 г. По договора не са 

отчетени разходи за ДМА. Разходите за информационни продукти са отчетени през 1 етап от 

договора и са отчетени, съгласно изискванията на АДФИ 

 

Решение на ИС: 

ИС е взел решение по този договор по т. 1.6.7. на този протокол. 

 

5.9. Доклад с вх. №94ДД/5 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ К02/15 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

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

център по фитохимия-БАН 

Първоначална обща сума на договора: 156 750 лв.  



 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 11/25.02.2022         111 

 

Преведени средства: 156 591,88 лв.  

Неизразходвани средства: 3,24 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 1 823,29 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 154 765,35 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 1 826,53 лв.  

Сумата 1 833,29 лв. е възстановена на ФНИ на 14.4.2021 г. 

 

Представен е коригиращ отчет по договор № ДФНИ К02/15 от 2014 г. По договора няма 

отчетени разходи за ДМА, преизчислена е стойността на амортизациите на ДНМА, съгласно 

изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-

210/21.01.2021 г. С писмо с вх. № 0907/66 от 14.04.2021 г. е пояснена сумата за 

възстановяване на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

ИС е взел решение по този договор по т. 1.6.8. на този протокол. 

 

5.10. Доклад с вх. №94ДД/9 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Т02/7 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ Т02/7 от 2014 г., базова организация - Институт по полимери-БАН 

Първоначална обща сума на договора: 195 000 лв. 

Преведени средства: 195 000 лв. 

Неизразходвани средства: 50,67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /вкл. разходи за амортизация на ДМА/: 2 786 лв. 

Непризнати разходи /след корекция на амортизация на ДНМА/: 797,03 лв. 

Общо непризнати разходи: 3 633,70 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 3 633,70 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 3 633,70 лв. 

(2 836,67 лв. на 19.2.2021 г. и 797,03 лв. на 31.01.2022 г.) 

 

Решение на ИС: 

ИС е взел решение по този договор по т. 1.2.11. на този протокол. 

 

 

5.11. Доклад с вх. №94ДД/8 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Т02/9 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ Т02/9 от 2014 г., базова организация - Технически Университет- София 

Партньор: Технически Университет- Габрово 

Първоначална обща сума на договора: 183 279 лв. 

Преведени средства: 175 031,45 лв. 

Неизразходвани средства: 266,31лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 174 765,14 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 266,31лв. 

Сумата 266,31 лв. е възстановена на 3.9.2019 г. 

 

В одиторския доклад с вх. номер 9400/5 от 22.01.2018 г. са отчетени като допустими разходи 

само амортизационните разходи, съответстващи на продължителността на проекта, 
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изчислени по линеен метод на база на полезния живот на актива- чл.6, ал.1, т.2 и чл.9, ал.2 от 

договора за финансиране. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с Насоките за конкурса, договора за финансиране и Ръководството 

за отчитане на финансовите средства приема посочените в доклад вх. № 94ДД/8 от 

04.02.2022 г.  суми за възстановяване по договор ДФНИ Т02/9 от 2014 г.:  

Неизразходвани средства: 266,31лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 174 765,14 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 266,31лв. 

Сумата 266,31 лв. е възстановена на 3.9.2019 г. 

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Т02/9 от 2014 г. от ПНЕК и се 

внесе доклад до ИС за приключване му. 

 

5.12. Доклад с вх. №94ДД/16 от 18.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г.  

базова организация - СУ "Св. Климент Охридски" 

Партньори:  

1. Институт по полимери-БАН  

2. Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН     

3. Институт по експериментална молекулярна патология и антропология с музей 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв.  

Преведени средства: 204 675,82 лв.  

Неизразходвани средства: 2 275,75 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 10 469,23 лв.  

Признати разходи (след корекция): 191 930,84 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 12 744, 98 лв. 

 

Сума за възстановяване на ФНИ: 12 744,98 лв.: 

- СУ "Св. Климент Охридски" – 7885,68 лв. 

- Институт по полимери-БАН – 4607,45 лв. 

- Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН – 0 лв.   

- Институт по експериментална молекулярна патология и антропология с музей – 251,85 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ, приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 2 275,75 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 10 469,23 лв.  

Признати разходи (след корекция): 191 930,84 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 12 744, 98 лв. 

- СУ "Св. Климент Охридски" – 7885,68 лв. 

- Институт по полимери-БАН – 4607,45 лв. 

- Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН – 0 лв.   

- Институт по експериментална молекулярна патология и антропология с музей – 

251,85 лв. 
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2. Възлага да бъде изпратено писмо до ръководителя на базовата организация и 

ръководителя на договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г., както и до ръководителите на 

партньорските организации, към което да се приложи обосновката за преизчисляване 

на непризнатите разходи, съгласно посочените от АДФИ изисквания, в съответствие 

с Насоките за конкурса, договора за финансиране и Ръководството за отчитане на 

финансовите средства. Да се поиска сумата за възстановяване да бъде възстановена 

на ФНИ.  

3. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г. от ПНЕК и се 

внесе доклад до ИС. 

 

5.13. Доклад с вх. №94ДД/15 от 17.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор ДФНИ Т02/23 от 2014 г.  

Данни за проекта: 

Договор ДФНИ Т02/23 от 2014 г.,  

базова организация - Софийски Университет "Св. Климент Охридски" 

Първоначална обща сума на договора: 157 500 лв. 

Преведени средства: 150 412,50 лв. 

Неизразходвани средства: 31,94 лв. 

Признати разходи (след корекция): 144 477,83 лв. 

Непризнати разходи /след корекция/: 5 902,73 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 934,67 лв.   

 

В окончателния финансов отчет, който са представили във ФНИ и описа на закупените ДМА 

са отчетени активи за 21 882,91 лв. с 30% амортизационна норма. Срокът на договора е 

удължен с осем месеца. Няма отчетени ДНМА по договора. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ, приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Т02/23 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 31,94 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 144 477,83 лв. 

Непризнати разходи /след корекция/: 5 902,73 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 934,67 лв.  

2. Възлага да бъде изпратено писмо до ръководителя на базовата организация и 

ръководителя на договор ДФНИ Т02/23 от 2014 г., към което да се приложи 

обосновката за преизчисляване на непризнатите разходи, съгласно посочените от 

АДФИ изисквания, в съответствие с Насоките за конкурса, договора за финансиране 

и Ръководството за отчитане на финансовите средства. Да се поиска  сумата за 

възстановяване да бъде възстановена на ФНИ.  

3. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Т02/23 от 2014 г. от ПНЕК и се 

внесе доклад до ИС. 

 

5.14. Доклад с вх. № 94ДД/17 от 22.02.2022 г. от Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно техническа грешка в протокол на ИС № 5 от 05.11.2021 г. 

 

Решение на ИС:  

Приема в Протокол на ИС №5/05.11.2021 г.  

вместо текста: 
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„Договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г., базова организация Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика-БАН.  

Данни за проекта: Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв.  

Преведени средства: 225 000 лв.  

Неизразходвани средства: 249,91лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Непризнати разходи /след корекция/: 5 368,82 лв.  

Признати разходи: 219 381,27 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 618,73 лв.  

Решение на ИС:  

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г.:  

Неизразходвани средства: 249,91лв.  

Непризнати разходи /след корекция/: 5 368,82 лв.  

Признати разходи: 219 381,27 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 618,73 лв.“ 

 

да се чете: 

„Договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г., базова организация Институт за ядрени изследвания 

и ядрена енергетика-БАН.  

Данни за проекта: Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв.  

Преведени средства: 225 000 лв.  

Неизразходвани средства: 0,00 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Непризнати разходи /след корекция/: 5 368,82 лв.  

Признати разходи: 219 631,18 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 368,82лв.  

Решение на ИС:  

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване по 

договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г.:  

Неизразходвани средства: 0,00 лв.  

Непризнати разходи /след корекция/: 5 368,82 лв.  

Признати разходи: 219 631,18 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 368,82 лв.“ 

 

5.15. Доклад с вх. № 94ДД/13 от 10.02.2022 г. от г- жа Даниела Козовска - финансов експерт 

на ФНИ относно извършена проверка на финансовото изпълнение на договори от конкурсна 

сесия 2014 год., съгласно изискванията по  Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на 

АДФИ. 

 

I. Договорите по финансираните от ФНИ проектни предложения по конкурса от 

2014 г., които са проверени от АДФИ и не са извършили изцяло възстановяване на 

сумите посочени от АДФИ са следните: 

1. Договор ДФНИ Т02/3 от 12.12.2014 г.., базова организация СУ "Св. Климент 

Охридски" 

Партньор – Университет по библиотекознание и информационни технологии/УНИБИТ/ 

Сума за възстановяване от доклада на АДФИ: 23 649,12 лв. 

Възстановена сума: 7 240,72 лв. от Университет по библиотекознание и информационни 

технологии/УНИБИТ/ на 14.4.2021 г. и на 03.02.2022 г. 
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Остатък за възстановяване: 16 408,40 лв. от СУ "Св. Климент Охридски". 

 

2. Договор ДФНИ Т02/4 от 12.12.2014 г.., базова организация Аграрен Университет 

Партньор 1- Институт по катализ-БАН 

Партньор 2- ПУ Паисий Хилендарски- Пловдив 

Сума за възстановяване от доклада на АДФИ: 23 579, 16 лв. 

Възстановена сума: 4 351,55 лв. на 11.5.2021г. включваща: 

от Аграрен университет-Пловдив: 1 724,59 лв. 

от Партньор 1- Институт по катализ-БАН: 2 028,05 лв. 

от Партньор 2- ПУ Паисий Хилендарски- Пловдив: 598,91 лв. 

Остатък за възстановяване: 19 227,61 лв., който се дължи от Аграрен университет-

Пловдив. 

 

3. Договор ДФНИ Т02/10 от 12.12.2014 г., базова организация СУ "Св. Климент 

Охридски" 

Няма партньори 

Сума за възстановяване на ФНИ: 33 067,34 лв. от СУ "Св. Климент Охридски" 

 

4. Договор ДФНИ Б02/13 от 12.12.2014 г.., базова организация СУ "Св. Климент 

Охридски"  

партньор - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН 

Сума за възстановяване от доклада на АДФИ: 14 831,38 лв. 

Възстановена сума: 2 537,95 лв. от НИС при СУ на 12.7.2021г. 

Остатък за възстановяване: 12 293,43 лв. от СУ "Св. Климент Охридски" 

 

5. Договор ДФНИ К02/11 от 12.12.2014 г., базова организация НАТФИЗ 

Сума за възстановяване от доклада на АДФИ: 89 064,95 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 416,42 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 90 400,97 лв. 

 

II. Договорите по финансираните от ФНИ проектни предложения по конкурса от 

2014 г., които не са проверени от АДФИ и не са  представили коригиращи отчети са 

следните: 

 

1. Договор ДФНИ Б02/7 от 2014 г., базова организация ПУ-"Паисий Хилендарски", 

партньор Медицински университет-Пловдив. 

2. Договор ДФНИ Б02/8 от 2014 г., базова организация  Институт по физиология на 

растенията и генетика - БАН 

партньори Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Лесотехнически университет – 

София. 

3. Договор ДФНИ Б02/9 от 2014 г., базова организация Институт по електроника", 

партньор Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН. 

4. Договор ДФНИ Б02/12 от 2014 г., базова организация Медицински университет-

София. 

5. Договор ДФНИ Б02/22 от 2014 г., базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски", партньори Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН 

и Университет по хранителни технологии – Пловдив. 

С писмо партньора от БАН е уведомил ФНИ, че няма активи и няма да преизчислява 

разходите за амортизация. 
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6. Договор ДФНИ Б02/24 от 2014 г., базова организация С У "Св. Кл. Охридски" ; 

Партньор - Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН 

Преизчислена е стойността на амортизациите на ДМА и ДНМА, съгласно изискванията на 

АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 от 

партньора Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН. 

По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 1235,00 лв. на 18.05.2021г. от партньора 

Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН. 

7. Договор ДФНИ Б02/25 от 2014 г., базова организация Институт по механика-БАН. 

8. Договор ДФНИ Б02/30 от 2014 г., базова организация Институт по експериментална 

морфология, патология и антропология с музей – БАН. 

9. Договор ДФНИ Е02/4 от 2014 г., базова организация Геологически институт 

"Страшимир Димитров" – БАН. 

10. Договор ДФНИ Е02/7 от 2014 г., базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски", партньор Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията "Никола Пушкаров" (София). 

11. Договор ДФНИ Е02/10 от 2014 г., базова организация Институт по механика-БАН. 

12. Договор ДФНИ Е02/19 от 2014 г., базова организация Минно-геоложки университет 

"Св. Ив.Рилски", партньор Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

С писмо с вх. номер 100117/4 от 18.05.21г. базова организация Минно-геоложки университет 

"Св. Ив.Рилски" е уведомила ФНИ за изготвянето на коригиращ отчет и е възстановена 

сумата от 1393,50 лв. Остатъкът за възстановявяне от 5843,30 лв. се дължи от партньора 

Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

13. Договор ДФНИ Е02/20 от 2014 г., базова организация УАСГ. 

14. Договор ДФНИ И02/2 от 2014 г., базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

15. Договор ДФНИ И02/4 от 2014 г., базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

16. Договор ДФНИ И02/7 от 2014 г., базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

17. Договор ДФНИ И02/12 от 2014 г., базова организация Институт по математика и 

информатика – БАН. 

18. Договор ДФНИ К02/4 от 2014 г., базова организация Институт за изследване на 

обществата и знанието- БАН. 

19. Договор ДФНИ К02/10 от 2014 г., базова организация НБУ. 

20. Договор ДФНИ К02/12 от 2014 г., базова организация Институт за изследване на 

обществата и знанието – БАН. 

21. Договор ДФНИ К02/14 от 2014 г., базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

22. Договор ДФНИ К02/17 от 2014 г., базова организация УНИБИТ. 

23. Договор ДФНИ К02/18 от 2014 г., базова организация НБУ. 

24. Договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г., базова организация Институт за ядрени изследвания 

и ядрена енергетика-БАН. 

25. Договор ДФНИ Т02/12 от 2014 г., базова организация Централна лаборатория по 

слънчева енергия и нови енергийни източници-БАН. 

26. Договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г., базова организация СУ "Св. Климент Охридски". 

27. Договор ДФНИ Т02/19 от 2014 г., базова организация Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика-БАН. 

28. Договор ДФНИ Т02/23 от 2014 г., базова организация СУ "Св. Климент Охридски". 

29. Договор ДФНИ Т02/27 от 2014 г., базова организация ХТМУ-София. 
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Решение на ИС: 

1. По т. I  от доклада на г-жа Козовска е взето решение прието в Протокол 

10/21.01.2022 г. по т.  5.9. от Дневния ред. 

2. По т. II  от доклада приема г-жа Козовска да направи преглед за наличие на 

закупени ДМА и/или ДНМА по договорите и да изготви доклад до ИС за 

неамортизираната част по време на изпълнение на договора, в съответствие с 

насоките за конкурса, след което да бъде поискано възстановяване на дължимите 

суми от бенефициентите. Ако сумите не бъдат възстановени, информацията да 

бъде изпратена до АДФИ, съгласно решение на ИС в т. 5.10 от Протокол 

10/21.01.2022 г. 

 

5.16. Доклад с вх. № 94ДД/14 от 10.02.2022 г. от г- жа Даниела Козовска - финансов експерт 

на ФНИ относно договори от Конкурс 2014 г., които  са възстановили на ФНИ средствата 

във връзка с отчитане на амортизациите на закупените ДМА и/или ДНМА, съгласно 

изискванията по  Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. на АДФИ. 

 

Договорите по финансираните от ФНИ проектни предложения по конкурса от 2014 г., 

които са извършили проверка и изготвяне на коригиращ финансов отчет и изцяло са 

възстановили сумите са следните: 

 

1. Договор ДФНИ Б 02-2/ 12.12.2014 г. – базова организация Русенски университет 

"Ангел Кънчев". 

2. Договор ДФНИ-Б02-3/2014 г. – базова организация Медицински университет-

София. 

3. Договор ДФНИ Б 02-4/ 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

зеленчукови култури "Марица" – Пловдив. 

4. Договор ДФНИ-Б02-5 /2014 г. - базова организация Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство – БАН. 

5. Договор ДФНИ-Б02-6/2014 г. - базова организация Медицински университет-

София. 

6. Договор ДФНИ-Б02-10/2014 г. - базова организация Медицински университет-

София. 

7. Договор ДФНИ-Б02-11/2014 г. - базова организация Институт по органична химия 

с Център по фитохимия-БАН. 

8. Договор ДФНИ-Б02-14/2014 г. - базова организация Институт по органична химия 

с Център по фитохимия-БАН. 

9. Договор ДФНИ-Б02-15/2014 г. - базова организация Медицински университет-

София 

10. Договор ДФНИ-Б02-16/2014 г. - базова организация Институт по молекулярна 

биология "Румен Цанев"-БАН 

11. Договор ДФНИ-Б02-17/2014 г. - базова организация Медицински университет-

София 

12. Договор ДФНИ-Б02-19/2014 г. - базова организация Медицински университет – 

Варна. 

13. Договор ДФНИ-Б02-20 /2014 г. - базова организация Институт по биофизика и 

биометрично инженерство – БАН. 

14. Договор ДФНИ Б 02-21/ 12.12.2014г. - базова организация Лесотехнически 

университет – София. 
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15. Договор ДФНИ-Б02-23/2014 г. - базова организация Институт по биофизика и 

биометрично инженерство - БАН 

16. Договор ДФНИ-Б02-30/2014 г. - базова организация Институт по експериментална 

морфология, патология и антропология с музей – БАН. 

17. Договор ДФНИ Е02/2/2014 г. - базова организация Институт по органична химия 

с Център по фитохимия-БАН. 

18. Договор ДФНИ Е02/3 от 2014 г. - базова организация Институт по електрохимия 

и енергийни системи-БАН. 

19. Договор ДФНИ Е02/5 г. - базова организация Централна лаборатория по слънчева 

енергия и нови енергийни източници-БАН. 

20. Договор ДФНИ Е02/6 от 12.12.2014 г. - базова организация Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика. 

21. Договор ДФНИ Е02/8/2014 г. - базова организация ТУ-София. 

22. Договор ДФНИ Е02/9 /2014 г. - базова организация Институт по физикохимия 

"Акад. Р. Каишев". 

23. Договор ДФНИ Е02/11от 12.12.2014 г. - базова организация СУ "Св. Климент 

Охридски". 

24. Договор ДФНИ Е02/12/2014 г. - базова организация ТУ-София. 

25. Договор ДФНИ Е 02-13/ 12.12.2014г. - базова организация Институт по 

микробиология "Стефан Ангелов" – БАН. 

26. Договор ДФНИ Е 02-14/ 12.12.2014г. - базова организация Югозападен 

университет "Неофит Рилски" - Благоевград 

27. Договор ДФНИ Е02/15 /2014 г. - базова организация Институт по инженерна 

химия при БАН. 

28. Договор ДФНИ Е02/16 /2014 г. - базова организация Институт по катализ при 

БАН. 

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

30. Договор ДФНИ И 02/1 от  12.12.2014 г. - базова организация Технически 

университет – София. 

31. Договор ДФНИ И 02-5/ 12.12.2014 г. - базова организация Институт по биофизика 

и биомедицинско инженерство – БАН. 

32. Договор ДФНИ И 02-6/ 12.12.2014 г. - базова организация Технически университет 

– София. 

33. Договор ДФНИ И 02/8 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

информационни и комуникационни технологии – БАН. 

34. Договор ДФНИ И 02/9 12.12.2014 г. - базова организация Институт по математика 

и информатика – БАН. 

35. Договор ДФНИ И 02/10 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

математика и информатика – БАН. 

36. Договор ДФНИ И 02/11 12.12.2014г. - базова организация Национален институт 

по геофизика, геодезия и география – БАН. 

37. Договор ДФНИ И 02/13 12.12.2014 г. - базова организация Русенски университет 

"Ангел Кънчев". 

38. Договор ДФНИ И 02/14 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

математика и информатика – БАН. 

39. Договор ДФНИ И 02/15 12.12.2014 г. - базова организация Университет за 

национално и световно стопанство. 

40. Договор ДФНИ И 02/16 12.12.2014 г. - базова организация Югозападен 

университет "Неофит Рилски" – Благоевград. 
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41. Договор ДФНИ И 02/17 12.12.2014 г. - базова организация Софийски университет 

"Св. Климент Охридски". 

42. Договор ДФНИ И 02/18 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

математика и информатика – БАН. 

43. Договор ДФНИ И 02/19 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

математика и информатика – БАН. 

44. Договор ДФНИ И 02/20 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

информационни и комуникационни технологии – БАН. 

45. Договор ДФНИ_К02/1 OT 12.12.2014 г. - базова организация Институт за 

изследване на изкуствата-БАН. 

46. Договор ДФНИ_К02/2 OT 12.12.2014 г. - базова организация УниБИТ. 

47. Договор ДФНИ_К02/3 OT 5.8.2014 г. - базова организация Институт за етнология 

и фолклористика с етнографски музей. 

48. Договор ДФНИ_К02/4 OT 12.12.2014 г.-  базова организация Институт за 

изследване на обществата и знанието – БАН. 

49. Договор ДФНИ_К02/5 OT 12.12.2014 г.-  базова организация Институт за 

литературата- БАН. 

50. Договор ДФНИ_К02/6 OT 12.12.2014 г. - базова организация Национален 

археологически институт с музей и минно-геоложки университет. 

51. Договор ДФНИ_К02/7 OT 12.12.2014 г. - базова организация Институт за 

изследване на изкуствата-БАН. 

52. Договор ДФНИ_К02/8 OT 12.12.2014 г. - базова организация Институт за 

изследване на изкуствата-БАН. 

53. Договор ДФНИ_К02/9 OT 1.12.2014 г. - базова организация Институт за 

изследване на изкуствата. 

54. Договор ДФНИ_К02/13 OT 12.12.2014 г. - базова организация Национален 

институт по геофизика, геодезия и геогрефия-БАН. 

55. Договор ДФНИ_К02/15 OT 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

органична химия с ЦФ-БАН 

56. Договор ДФНИ_К02/16 OT 12.12.2014 г. - базова организация Институт за 

етнология и фолклористика с етнографски музей. 

57. Договор ДФНИ_К02/19 OT 12.12.2014 г.  - базова организация Институт за 

етнология и фолклористика с етнографски музей. 

58. Договор ДФНИ Т02/1 от 12.12.2014 г.  - базова организация Институт по 

полимери-БАН. 

59. Договор ДФНИ Т02/2 от 12.12.2014 г.  - базова организация Минно геоложки 

университет "Св. Иван Рилски". 

60. Договор ДФНИ Т02/5 от 12.12.2014 г.  - базова организация Институт по обща и 

неорганична химия-БАН. 

61. Договор ДФНИ Т02/7 от 12.12.2014 г.  - базова организация Институт по 

полимери-БАН. 

62. Договор ДФНИ Т02/8 от 12.12.2014 г.  - базова организация Институт по 

физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"-БАН. 

63. Договор ДФНИ Т02/9 от 12.12.2014 г.  - базова организация Технически 

Университет- София. 

64. Договор ДФНИ Т02/11 от 12.12.2014 г.  - базова организация Институт по 

биофизика и биометрично инженерство – БАН. 

65. Договор ДФНИ Т02/14 от 12.12.2014 г.  - базова организация Институт по 

минералогия и кристалография. 
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66. Договор ДФНИ Т02/16 от 12.12.2014 г. - базова организация Институт по катализ-

БАН. 

67. Договор  ДФНИ Т02/17 от 12.12.2014 г. - базова организация Институт по катализ-

БАН. 

68. Договор ДФНИ Т02/18 от 12.12.2014 г. - базова организация Институт по физика 

на твърдото тяло- БАН. 

69. Договор ДФНИ Т02/20 от 12.12.2014 г. - базова организация Институт по обща и 

неорганична химия-БАН. 

70. Договор ДФНИ Т02/21 от 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

полимери-БАН. 

71. Договор ДФНИ Т02/22 от 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"-БАН. 

72. Договор ДФНИ Т02/24  от 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"-БАН. 

73. Договор ДФНИ Т02/25  от 12.12.2014 г. - базова организация Медицински 

университет   София. 

74. Договор ДФНИ Т02/26  от 12.12.2014 г. - базова организация Институт по 

оптически материали и технологии "Акад. Й. Малиновски"- БАН. 

 

Решение на ИС: 

 Благодари на г-жа Козовска за коректното изпълнение на дейностите по прилагане на 

указанията на АДФИ в съответствие с Насоките за конкурса и изготвянето на 

информацията до ИС. 

 

 

По т. 6 от дневния ред – Разни. 

6.1. Проф. Вайсилов – управител на ФНИ, представи информация във връзка с внесено в 

МОН възражение по проектно предложение КП-06-ПН57/31 от 2021 г., с ръководител доц. 

д-р Ирена Спиридонова. Представената от доц. Спиридонова информация е проверена за 

наличие на IF и/или SJR за научните публикации на проф. дтн инж. Константин Казаков, 

от представители на фирмите, предоставящи достъп до съответните наукометрични бази 

данни. Представената от тях информация е показала, че от 27 публикации, посочени в 

списъка, представен от доц. д-р Ирена Спиридонова, SJR имат 9 публикации, а IF имат 

три от тях. За резултатите от проверката е изпратено писмо до д-р Дамянова, - Директор 

на Дирекция „Наука“ на МОН. 

 

Решение на ИС: 

 Приема за сведение. 

 

 

Секретари:……………….     Председател: …………………… 

  

(доц. д-р Боряна Хаджиева)     (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

…................................. 

(Роза Кондова)   
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Членове на ИС: 

 

1. Проф. д-р Вилма Стоянова:…………………………. 

 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:…………………….. 

 

3. Акад. дмн Веселин Дренски:……………………… 

 

4. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 

 

5. Проф. д-р Олимпия Роева:……………………………….. 

 

6. Проф. д-р Пламен Петков:…………………………………. 

 

7. Доц. д-р Божин Божинов:………………………………… 

 

8. Проф. д-р Стефан Сивков:…………………………………. 

 

9. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:………………………… 

 

10.  Д-р Милена Дамянова:……………………………………. 

 

 

 

 


