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П Р О Т О К О Л 

№ 23/29.07.2022 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 29.07.2022 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 Владимиров – Председател  

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

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева  

4. Акад. дмн Веселин Дренски  

5. Проф. д-р Ирена Пейчева  

6. Проф. д-р Олимпия Роева 

7. Проф. д-р Пламен Петков 

8. Доц. д-р Божин Божинов  

9. Проф. д-р Стефан Сивков  

10. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева  

11. Д-р Милена Дамянова - представител на МОН 

 

Гост:  

Проф. дхн Георги Вайсилов 

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев – управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

Секретар: 

Милена Александрова 

 

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 Химически науки  

- ПНЕК по Технически науки 

- ПНЕК по Биологически науки  

- ПНЕК по Медицински науки  

- ПНЕК по Хуманитарни науки  

- ПНЕК по Двустранно сътрудничество 
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2. Доклади на ВНЕК: 

- ВНЕК по Процедура за подкрепа на научни форуми, провеждани в България и 

Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български 

колективи в утвърдени акции по Европейската програма COST. 

3. Покана по ПВУ - "Създаване на мрежа от изследователски висши училища" 

4. Доклади на Управител 

5. Разни 

 

 

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

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-2692 от 19.07.2022 г. от проф. Стефан Цаковски – председател 

на ПНЕК по Химически науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения 

по доклади на ръководители на договори и приемане на финансови отчети.  

 

1.1.1. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-2445/05.07.2022 г. от проф. дхн Л. Антонов, 

ръководител на договор КП-06-ДВ/9 по ННП „Вихрен" от 2019 г. на тема: От тавтомерия 

като явление до тавтомерия като движещ механизъм“, Институт по електроника-БАН. 

Относно: Прехвърляне на средства по други пера по договор КП-06-ДВ/9 от 2019 г. 

Обосновка: Съгласно решението на ИС (протокол 37/09.10.2020г., т. 2.5.1) и с оглед 

дискусиите, описани в протокол 3/24.09.2021г., т. 5.2.9, и допълнителна дискусия с г -жа 

Козовска от 17.03.2022г., Ви информирам, че правя следните промени във вътрешното 

разпределение на категория „Разходи за персонал" за втори етап (бюджет за трета 

година, период 01.07.2022-30.06.2023г.), както следва: 

От подкатегория „Докторанти" към подкатегория „Ръководител на проект" - 10 

600 лв.; 

От подкатегория „Докторанти" към подкатегория „Старши сътрудници" - 10 900 

лв.; 

От подкатегория „Докторанти" към подкатегория „Технически персонал" - 20 000 

лв.;  
Промените се налагат с цел оптимизиране на работата в съществуващия екип и 

невъзможността до този момент да привлечем докторанти. Общият бюджет на категория 

„Разходи за персонал" остава без промяна. Съответно броят човекомесеци в 

упоменатите подкатегории ще бъде променен в съответствие с Насоките на ННП 

"Вихрен-2019" по отношение разходите за персонал. 

Приложение: Актуализиран Финансов план и предложение за промяната му.  

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 

преразпределението на средствата в размер на 15.3%  от втори етап за втора и трета 

финансова година по договор КП-06-ДВ/9 от 2019 г., като се сключи допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема преразпределението на средствата в размер на 15.3% от втори етап за 

втора и трета финансова година по договор КП-06-ДВ/9 от 2019 г., като се сключи 

допълнително споразумение в съответствие с Вътрешните правила за прилагане 

на процедурите по чл.71 до чл.75 от ПФНИ, както следва: 
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От подкатегория „Докторанти" към подкатегория „Ръководител на проект" - 10 

600 лв. 

От подкатегория „Докторанти" към подкатегория „Старши сътрудници" - 10 900 

лв. 

От подкатегория „Докторанти" към подкатегория „Технически персонал" - 20 000 

лв.  

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор КП-06-Н29/9 от 14.12.2018 г. на тема: 

„Формиране и еволюция на металната фаза в нанесени Co-Pd катализатори за 

хидрогенирането на СО. Изследване на връзката между съотношението на адсорбция 

СО/Н и селективността“ с ръководител доц. д-р М. Шопска, Институт по катализ - БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  110 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 55 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 3 692,85 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 51  307,15 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 42 192,85 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 38 500 лв. /Задоволителен х 0,7/ 

Неизразходвани средства за Втори етап: 8,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 42 184,45лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 93 491,60 лв. 

(I етап - 51 307,15 лв.; II етап – 42 184,45лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 7 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 10 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-Н29/9 от 2018 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2138 от 20.06.2022 г. 

от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор КП-06-Н29/9 от 2018 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 93 491,60 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 42 184,45 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 8,40 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 
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общо на 8,40 лв.  

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

приключване на договор КП-06-Н29/9 от 2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  
  

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н29/9 от 2018 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2138 от 

20.06.2022 г. от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и предлага 

финансовата част на договор КП-06-Н29/9 от 2018 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 93 491,60 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 42 184,45 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 8,40 лв. 

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

размер общо на 8,40 лв.  

4. След възстановяване на сумата приема да бъде успешно приключен договор 

КП-06-Н29/9 от 2018 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора 

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

извършването му. 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-Н49/4 от 26.11.2020 г. на тема: „Катализатори на 

основата на оксиди на преходни метали, нанесени върху порести материали за пълно 

окисление на летливи органични съединения (ЛОС) и СО ” с ръководител проф. д-р 

С.Тодорова, Институт по катализ - БАН.  

 

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

Първоначална сума на договора: 120 000 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000 лв. 

БО – Институт по катализ БАН – 33 000 лв. 

ПО – ИОНХ, БАН – 17 000 лв. 

  

Преведени средства: 110 000 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 12 625,36 лв. 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 41  910 лв. 

БО – Институт по катализ БАН – 33 000 лв. / оставащи – 0.00 лв./ 

ПО – ИОНХ, БАН – – 8 910 лв. / оставащи – 8 090 лв./ 

  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 89 284,64 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 3 
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 От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 1 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

 От тях с благодарност и към други проекти: 4 

Участия в научни форуми: 8 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-Н49/4 от 2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор № 0301 с вх. № ФНИ-2140/20.06.2022 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 89 284,64 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- Н49/4 от 2020 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12 625,36 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план  в размер 

8 090 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.  

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 80 715, 36 лв., от които 8 090 лв. за 

ДМА. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н49/4 от 2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор № 0301 с вх. № ФНИ-2140/20.06.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 89  284,64 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап  на договор КП-06- Н49/4 от 2020 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12 625,36 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап.  

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в 

размер 8 090 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.   

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 80 715, 36 лв., от които 8 090 лв. 

за ДМА. 

  

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

от изпълнението на договор КП-06-Н49/3 от 26.11.2020 г. на тема: „Получаване на 

ефективни органични емитери за светодиоди чрез насочена настройка на възбудените 

им състояния” с ръководител проф. д-р А. Иванова, Софийски университет “Св. 

Климент Охридски”.  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 94%  

Първоначална сума на договора: 120 000 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000 лв. 

БО – СУ “Св. Климент Охридски”– 50 000 лв. 

  

Преведени средства: 110 000 лв. 
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Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 8 672,14 лв. 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 50 000 лв.  

  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 101 327,86 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 3 (3 студенти в магистърска програма)  

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: 1 (инфраструктурен проект). 

Участия в научни форуми: 5  

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-Н49/3 от 2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №0301 с вх. № ФНИ-2228/23.06.2022 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 101 327,86 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- Н49/3 от 2020 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 672,14 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план  е 0,00 лв.  

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 672,14 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

„въздържал се“ научната част по договор КП-06-Н49/3 от 2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №0301 с вх. № ФНИ-2228/23.06.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 101  327,86 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- Н49/3 от 2020 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8  672,14 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап.  

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план  е 

0,00 лв.  

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 672,14 лв. 

 

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

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

лекарствени кандидати чрез синтетични модификации на природна шикимова 
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киселина” с ръководител проф. дн В. Димитров,  Институт по органична химия с център 

по фитохимия – БАН.  

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 92.5 %  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 10 291, 41 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 49 708,59 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: ПД - 3 

Брой научни публикации (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): - 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

 От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 2  

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-Н39/7 от 2019 г., но изисква от ръководителя да 

представи актуализирана работна програма. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №051 с вх. № ФНИ-2006/10.06.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 49 708,59 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н39/7 от 2019 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 291, 41 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 70 291,41 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н39/7 от 2019 г., 

поради слаба публикационна активност, като изисква от ръководителя да 

представи актуализирана работна програма. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №051 с вх. № ФНИ-2006/10.06.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 49  708,59 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н39/7 от 2019 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 291, 41 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап 

следва да е 70 291,41 лв. 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-Н39/8 от 09.12.2019 г. на тема: „Хемо-ензимен 
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катализ в неводна среда ” с ръководител доц. д-р Н. Димчева, Пловдивски Университет 

„Паисий Хилендарски“.  

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97,5 %  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8 971.27 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 028.73 лв. 

  

 Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF):   

 От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

 От тях с благодарност и към други проекти:  

Участия в научни форуми: 7 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-Н39/8 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №0260 с вх. № ФНИ-2510/08.07.2022 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 51 028,73 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н39/8 от 2019 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 971,27 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 971,27 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н39/8 от 

2019 г., поради публикация в престижно списание в Q1. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №0260 с вх. № ФНИ-2510/08.07.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 51 028,73 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н39/8 от 2019 г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 971,27 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. Сумата за отчитане на втория етап 

следва да е 68 971,27 лв. 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-2824 от 27.07.2022 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. 
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1.2.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по договор 

КП-06-Н37/20 от 06.12.2019 г., с ръководител доц. А. Диковска, на тема „Формиране и 

физични свойства на композитни наноструктури от метални оксиди и благородни метали“, 

базова организация Институт по електроника, БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000,00 лв. 

Преведени средства: 60 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 720,49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 279,51 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0  

Брой научни публикации (общо): 13  

 От тях с импакт фактор: 6  

 От тях с импакт ранг: 7  

 От тях с изказана благодарност към ФНИ: 13 

Участия в международни научни форуми: 12 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор КП-06-Н37/20 от 2019 г.  

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

1796/23.05.2022 от регистриран одитор с № 0812, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 279,51 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н37/20 от 2019 г. в размер на 

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 720,49 лв. (1,3 % от преките допустими разходи 

(55 200 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 60 720,49 лв. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП-06-Н37/20 от 2019 г.  

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

ФНИ-1796/23.05.2022 от регистриран одитор с № 0812, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 279,51 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н37/20 от 2019 г. в размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 720,49 лв. (1,3 % от преките допустими 

разходи (55 200 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 60 720,49 лв. 

 

1.2.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по договор 

КП-06-Н37/31 от 18.12.2019 г., с ръководител гл. ас. д-р Д. Градинаров, на тема „Изследване 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 23/29.07.2022         10 

 

 

възможностите за повишаване качеството на заваръчните технологии чрез анализ на 

процесите в реално време“, базова организация Институт по металознание, съоръжения и 

технологии с център по хидро- и аеро динамика "Акад. А. Балевски", БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000,00 лв. 

Преведени средства: 60 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 2 751,71 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 248,29 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации (общо): 6  

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 3 

 От тях с изказана благодарност към ФНИ: 6  

Участия в международни научни форуми: 6 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-Н37/31 от 2019 г.  

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

ФНИ-1729/16.05.2022 от регистриран одитор с № 5530, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 57 248,29 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н37/31 от 2019 г. в размер на 

60 000 лв. 
4. Сумата на неизразходваните средства от 2 751,71 лв. (4,98 % от преките допустими разходи 

(55 2000 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 62 751,71 лв. 

 

Решение на ИС:  

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

част по договор КП-06-Н37/31 от 2019 г.  

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

ФНИ-ФНИ-1729/16.05.2022 от регистриран одитор с № 5530, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 57 248,29 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н37/31 от 2019 г. в размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 751,71 лв. (4,98 % от преките допустими 

разходи (55 2000 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 62 751,71 лв. 

 

1.2.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

ДН07/8 от 2016 г., с ръководител доц. д-р В. Петков, на тема „Синтез и охарактеризиране на 

нано модифицирани покрития върху метали на база преходни и редкоземни оксиди и 

изследване на корозионната им устойчивост“, базова организация Институт по 
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металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и 

аеродинамика - Варна, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 98% (100 %; 96%) 

Първоначална обща сума на договора: 115 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 57 500 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 4 011,34 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 53 488,66 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 61 511,34 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 57 500 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 8 526,30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 52 985,04 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 106 473,70 лв. 

(I етап – 53 488,66 лв.; II етап – 52 985,04 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 22 

От тях с импакт фактор: 1  

 От тях с импакт ранг: 0  

От тях нереферирани: 0 

 От тях с изказана благодарност към ФНИ: 22  

Участия в международни научни форуми: 21 

 

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

научната част по договор ДН07/8 от 2016 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/9/19.06.2020 г. от 

регистриран одитор с № 412 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН07/8 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 106 473,70 лв. 

Признати разходи за втори етап: 52 985,04 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 8 526,30 лв. 

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

общо на 8 526,30 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН07/8 от 2016 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

част по договор ДН07/8 от 2016 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/9/19.06.2020 г. от 

регистриран одитор с № 412 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН07/8 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 106 473,70 лв. 

Признати разходи за втори етап: 52 985,04 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 8 526,30 лв. 

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

размер общо на 8 526,30 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН07/8 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.2.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

ДН17/1 от 2017 г., на тема „Получаване на 2,3-бутандиол чрез ферментация на отпадна 

биомаса от новоизолирани и рекомбинантни щамове“, ръководител проф. дн К. Петров, 

базова организация Институт по инженерна химия, БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 3,38 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,75 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 59 995,87 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 60 003,38 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 59 999,25 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 818,38 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 56 185,00 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 180,87 лв. 

(I етап – 59 995,87 лв.; II етап – 56 185,00 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 14 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 5  

 От тях с импакт ранг: 1  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 7 (от тях 2 с благодарност и към 

други проекти)  

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/1 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/1/05.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/1 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 
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Признати разходи общо: 116 180,87 лв. 

Признати разходи за втори етап: 56 185,00 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 3 818,38 лв. 

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

общо на 3 818,38 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/1 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН17/1 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/1/05.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/1 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 180,87 лв. 

Признати разходи за втори етап: 56 185,00 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 3 818,38 лв. 

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

размер общо на 3 818,38 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/1 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.2.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

ДН17/5 от 2017 г., на тема „Мехатронни магнитно-механични трансмисионни системи“, 

ръководител проф. дтн инж. И. Маринова, базова организация Технически университет - 

София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97,5 % (95 %; 100 %) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 6 985,34 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 53 014,66 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 66 985,34 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 829,18 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 156,16 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 170,82 лв. 

(I етап – 53 014,66 лв.; II етап – 63 156,16 лв.) 
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Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 15 

От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 3  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 15  

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/5 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/6/12.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/5 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 170,82 лв. 

Признати разходи за втори етап: 63 156,16 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 3 829,18 лв. 

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

общо на 3 829,18 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/5 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН17/5 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/6/12.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/5 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 170,82 лв. 

Признати разходи за втори етап: 63 156,16 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 3 829,18 лв. 

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

размер общо на 3 829,18 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/5 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.2.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

ДН17/11 от 2017 г., на тема „Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на 

интелигентни роботи в споделено работно пространство“, ръководител доц. д-р Н. Шакев, 

базова организация Технически университет – София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 86,5 % (90 %; 83 %) 

Първоначална обща сума на договора: 90 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 45 000 лв. 
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Неизразходвани средства за Първи етап – 3 116,19 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 41 883,81 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 48 116,19 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 45 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 21 154 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 26 962,19 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 68 846 лв. 

(I етап – 41 883,81 лв.; II етап – 26 962,19 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: 2  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 3  

 

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

научната част по договор ДН17/11 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/2/05.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/11 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 68 846 лв. 

Признати разходи за втори етап: 26 962,19 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 21 154 лв. 

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

общо на 21 154 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/11 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

част по договор ДН17/11 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/2/05.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/11 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 68 846 лв. 

Признати разходи за втори етап: 26 962,19 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 21 154 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“, е в 

размер общо на 21 154 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/11 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

ДН17/12 от 2017 г., на тема: „Човекът като физиологичен източник на влошаване на 

качеството на въздуха и условията на комфорт в обитаеми неиндустриални вътрешни среди“, 

ръководител проф. дтн П. Йорданов, базова организация Технически университет - София. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 4 718,84 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 281,16 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 64 718,84 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 9 118,02 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 55 600,82 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 110 881,98 лв. 

(I етап – 55 281,16 лв.; II етап – 55 600,82 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 4  

От тях нереферирани: 5 

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 10  

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/12 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/1/05.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/12 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 110 881,98 лв. 

Признати разходи за втори етап: 55 600,82 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 9 118,02 лв. 

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

общо на 9 118,02 лв. 
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4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/12 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН17/12 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/1/05.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/12 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 110 881,98 лв. 

Признати разходи за втори етап: 55 600,82 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 9 118,02 лв. 

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

размер общо на 9 118,02 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/12 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

ДН17/13 от 2017 г., на тема „Хибридни електромагнитни системи с магнитна модулация“, 

ръководител проф. дтн инж. И. Ячев, базова организация Технически университет – София. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 5 740,72 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 54 259,28 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 65 740,72 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 22 031,75 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 43 708,97 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 97 968,25 лв. 

(I етап – 54 259,28 лв.; II етап – 43 708,97 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 13 

От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 5  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 13  
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Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/13 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/13/23.12.2021 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/13 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 97 968,25 лв. 

Признати разходи за втори етап: 43 708,97 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 22 031,75 лв. 

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

общо на 22 031,75 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/13 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН17/13 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/13/23.12.2021 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/13 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 97 968,25 лв. 

Признати разходи за втори етап: 43 708,97 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 22 031,75 лв. 

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

размер общо на 22 031,75 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/13 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

ДН17/15 от 2017 г., на тема: „Виртуално и експериментално валидиране на акустичните 

емисии на подвижен ж.п. състав за екологичен транспорт – ВиВаЕко“, ръководител проф. д-

р Г. Тодоров, базова организация Технически университет - София. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 900 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 59 995 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 23 895,92 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 36 099,08 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 73 820 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 
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Преведени средства за Втори етап: 49 924,08 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 8 640,25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 65 179,75 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 101 278,83 лв. 

(I етап – 36 099,08 лв.; II етап – 65 179,75 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 3 

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 4 

 

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

научната част по договор ДН17/15 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/4/06.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/15 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 101 278,83 лв. 

Признати разходи за втори етап: 65 179,75 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 8 640,25 лв. 

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

общо на 8 640,25 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/15 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

част по договор ДН17/15 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/4/06.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/15 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 101 278,83 лв. 

Признати разходи за втори етап: 65 179,75 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 8 640,25 лв. 

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

размер общо на 8 640,25 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/15 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 
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1.2.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по 

договор ДН17/16 от 2017 г., на тема „Оптимизиране на активни методи за инфрачервена 

топлинна диагностика и неразрушаващ контрол“, с ръководител проф. д-р А. Стойнова, 

Технически университет – София. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 4 019,33 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 980,67 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 64 019,33 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5 850,85 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 58 168,48 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 114 149,15 лв. 

(I етап – 55 980,67 лв.; II етап – 58 168,48 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 15 

От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 9  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 15  

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/16 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/13/04.03.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/16 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 114 149,15 лв. 

Признати разходи за втори етап: 58 168,48 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 5 850,85 лв. 

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

общо на 5 850,85 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/16 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН17/16 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/13/04.03.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/16 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 114 149,15 лв. 

Признати разходи за втори етап: 58 168,48 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 5 850,85 лв. 

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

размер общо на 5 850,85 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/16 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по 

договор ДН17/17 от 2017 г., на тема: „Фазови превръщания, свързани с TRIP-ефекти във 

високолегирани железни и кобалтови супер сплави“, ръководител доц. д-р С. Пършоров, 

базова организация Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- 

и аеродинамика, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 87,5 % (75 %; 100 %) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 11 913,01 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 48 086,99 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 71 913,01 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 22 494,49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 685,83 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 48 732,69 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 96 819,68 лв. 

(I етап – 48 086,99 лв.; II етап – 48 732,69 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0 

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 7 

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/17 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/3/14.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/17 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 96 819,68 лв. 

Признати разходи за втори етап: 48 732,69 лв. 

Непризнати разходи: 685,83 лв. 

Неизразходвани средства: 22 494,49 лв. 

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

общо на 23 180,32 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/17 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

част по договор ДН17/17 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/3/14.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/17 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 96 819,68 лв. 

Признати разходи за втори етап: 48 732,69 лв. 

Непризнати разходи: 685,83 лв. 

Неизразходвани средства: 22 494,49 лв. 

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

размер общо на 23 180,32 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/17 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по 

договор ДН17/18 от 2017 г., на тема „Синтез на зеолити от въглищни пепели за адсорбция, 

каталитична деструкция и детекция на атмосферни замърсители“, ръководител доц. д-р инж. 

С. Бойчева, базова организация Технически университет - София. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 2 404,73 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 57 595,27 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 62 404,73 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 6 068,92 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 
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Признати разходи за Втори етап: 56 335,81 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 113 931,08 лв. 

(I етап – 57 595,27 лв.; II етап – 56 335,81 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 24 

От тях с импакт фактор: 10 

 От тях с импакт ранг: 2  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 24  

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/18 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/7/12.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/18 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 113 931,08 лв. 

Признати разходи за втори етап: 56 335,81 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 6 068,92 лв. 

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

общо на 6 068,92 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/18 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН17/18 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/7/12.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/18 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 113 931,08 лв. 

Признати разходи за втори етап: 56 335,81 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 6 068,92 лв. 

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

размер общо на 6 068,92 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3 приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/18 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по 

договор ДН17/19 от 2017 г., на тема: „Високочестотна електрокардиография при 
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амбулаторно проследяване на пациенти с пейсмейкър“, ръководител доц. д-р С. Табаков, 

базова организация Технически университет – София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 88,5 % (92 %; 85 %) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 14 615,50 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 45 384,50 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 73 800 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 59 184,50 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 34 855,33 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 38 944,67 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 84 329,17 лв. 

(I етап – 45 384,50 лв.; II етап – 38 944,67 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 3  

 

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

научната част по договор ДН17/19 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/14/23.12.2021 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/19 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 84 329,17 лв. 

Признати разходи за втори етап: 38 944,67 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 34 855,33 лв. 

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

общо на 34 855,33 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/19 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

част по договор ДН17/19 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/14/23.12.2021 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/19 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 84 329,17 лв. 

Признати разходи за втори етап: 38 944,67 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 34 855,33 лв. 

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

размер общо на 34 855,33 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/19 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по 

договор ДН17/20 от 2017 г., на тема: „Функционални композитни наноматериали, получени 

от природни източници, за опазване на околната среда“, ръководител гл. ас. д-р Г. Гичева, 

базова организация Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 5 894,29 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 54 105,71 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 65 894,29 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 240,33 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 62 653,96 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 759,67 лв. 

(I етап – 54 105,71 лв.; II етап – 62 653,96 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 18 

От тях с импакт фактор: 8 

 От тях с импакт ранг: 10  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 18  

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/20 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/9/17.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/20 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 
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Признати разходи общо: 116 759,67 лв. 

Признати разходи за втори етап: 62 653,96 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 3 240,33 лв. 

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

общо на 3 240,33 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/20 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН17/20 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/9/17.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/20 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 759,67 лв. 

Признати разходи за втори етап: 62 653,96 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 3 240,33 лв. 

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

размер общо на 3 240,33 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/20 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по 

договор ДН17/21 от 2017 г., на тема „3Д дигитализация на обекти от националното културно-

историческо наследство“, с ръководител проф. д-р Д. Карастоянов, базова организация 

Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 93,5 % (87 %; 100 %) 

Първоначална обща сума на договора: 107 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 53 500 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 1 254,56 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 52 245,44 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 54 754,56 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 53 500 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 7 356,54 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 47 398,02 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 99 643,46 лв. 

(I етап – 52 245,44 лв.; II етап – 47 398,02 лв.) 
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Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 10 (в 3 от тях е изказана благодарност 

към други проекти) 

 

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

научната част по договор ДН17/21 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 26/2/06.01.2022 г. от регистриран 

одитор с № 0301 няма направени бележки и приема финансовата част на договор ДН17/21 от 

2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 99 643,46 лв. 

Признати разходи за втори етап: 47 398,02 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 7 356,54 лв. 

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

общо на 7 356,54 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/21 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

част по договор ДН17/21 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 26/2/06.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0301 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/21 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 99 643,46 лв. 

Признати разходи за втори етап: 47 398,02 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 7 356,54 лв. 

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

размер общо на 7 356,54 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/21 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.16. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по 

договор ДН17/22 от 2017 г., на тема „Оползотворяване и приложение на отпадъчни 

материали от етерично-маслената индустрия за „зелен“ синтез на метални наночастици“, 

ръководител доц. д-р А. Славов, базова организация Университет по хранителни технологии 

– Пловдив. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 99 % (98 %; 100 %) 

Първоначална обща сума на договора: 118 500 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 59 250 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 7 767,70 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 51 482,30 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 67 017,70 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 59 250 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 436,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 65 581,23 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 117 063,53 лв. 

(I етап – 51 482,30 лв.; II етап – 65 581,23 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 3 

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 4 (от тях 2 с благодарност и към 

други проекти)  

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/22 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/12/20.12.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0240 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/22 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 117 063,53 лв. 

Признати разходи за втори етап: 65 581,23 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 436,47 лв. 

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

общо на 1 436,47 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/22 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН17/22 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/12/20.12.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0240 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/22 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 
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Признати разходи общо: 117 063,53 лв. 

Признати разходи за втори етап: 65 581,23 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 436,47 лв. 

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

размер общо на 1 436,47 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/22 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.17. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по 

договор ДН17/23 от 2017 г., на тема „Изследване и развитие на методи и средства за бързо 

дигитално изграждане и бързо материализиране на персонализирани ИМпланти чрез 

хибридни ТЕХнологии - ИМТЕХ“, с ръководител доц. д.т.н. инж. Н. Николов, базова 

организация Технически университет - София. 

 

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

 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 17 984,83 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 42 015,17 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 55 825 лв. 

Оценка за Първи етап: „задоволителен“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 37 840,17 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 2 739,35 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 53 085,65 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 95 100,82 лв. 

(I етап – 42 015,17 лв.; II етап – 53 085,65 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 3  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 6  

 

 

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

научната част по договор ДН17/23 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/3/06.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/23 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 
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Признати разходи общо: 95 100,82 лв. 

Признати разходи за втори етап: 53 085,65 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 2 739,35 лв. 

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

общо на 2 739,35 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/23 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

част по договор ДН17/23 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/3/06.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/23 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 95 100,82 лв. 

Признати разходи за втори етап: 53 085,65 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 2 739,35 лв. 

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

размер общо на 2 739,35 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/23 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.18. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по 

договор ДН17/24 от 2017 г., на тема „Изследване на оперативните промени във 

фундаменталните свойства на MIMO системи с многосвързаност от V-тип и разработване на 

ефективни подходи за управлението им“, с ръководител гл. ас. д-р А. Цанев, базова 

организация Химикотехнологичен и металургичен университет – София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 94,5 % (98 %; 91 %) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 2 700,27 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 57 299,73 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 62 700,27 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 9 440,25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 53 260,02 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 110 559,75 лв. 
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(I етап – 57 299,73 лв.; II етап – 53 260,02 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 4 

 

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

научната част по договор ДН17/24 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/10/05.10.2021 г. от 

регистриран одитор с № 588 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/24 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 110 559,75 лв. 

Признати разходи за втори етап: 53 260,02 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 9 440,25 лв. 

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

общо на 9 440,25 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/24 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

част по договор ДН17/24 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/10/05.10.2021 г. от 

регистриран одитор с № 588 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/24 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 110 559,75 лв. 

Признати разходи за втори етап: 53 260,02 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 9 440,25 лв. 

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

размер общо на 9 440,25 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН17/24 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.2.19. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по 

договор ДН17/25 от 2017 г., на тема: „Получаване, пречистване и имобилизация на липаза 

при твърдофазово култивиране на Rhizopus arrhizus като средство за разработване на еко и 

„зелени“ технологии“, с ръководител доц. д-р Г. Добрев, базова организация Университет по 

хранителни технологии - Пловдив. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % (100 %; 100 %) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 847,19 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 59 152,81 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 60 847,19 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 473,22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 373,97 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 526,78 лв. 

(I етап – 59 152,81 лв.; II етап – 60 373,97 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 5  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 5 

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „много добър“ 

на научната част по договор ДН17/25 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/11/17.12.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0240 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН17/25 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 119 526,78 лв. 

Признати разходи за втори етап: 60 373,97 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 473,22 лв. 

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

общо на 473,22 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН17/25 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН17/25 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/11/17.12.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0240 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН17/25 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 119 526,78 лв. 
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Признати разходи за втори етап: 60 373,97 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 473,22 лв. 

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

размер общо на 473,22 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДН17/25 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.2.20. Доклад с вх. № ФНИ-2155 от 20.06.2022 г. от проф. Д. Янков, ръководител на договор 

КП-06-ОПР04/1 от 14.12.2018 г., на тема „Биорафинерия за трансформация на биомаса от 

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

базова организация Институт по инженерна химия, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив за Втори етап на договора, както следва: 

Напускащи членове: 

гл. ас. Г. Калотова – поради продължителен отпуск по майчинство 

гл. ас. Г. Найденова – поради продължителен отпуск по майчинство 

гл. ас. И. Василева-Павлова – поради продължителен отпуск по майчинство 

Нови членове: 

ас. С. Стефанов 

гл. ас. Ф. Цветанова 

гл. ас. Т. Тошкова-Йорданова 

Приложени са:  

 Декларации за съгласие за включване в колектива от С. Стефанов, Ф. Цветанова и Т. 

Тошкова-Йотова с приложени научни биографии; 

 Писмено съгласие на напускащите членове на научния колектив; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

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

ОПР04/1 от 14.12.2018 г., както следва: 

Напускащи членове: 

гл. ас. Г. Калотова  

гл. ас. Г. Найденова  

гл. ас. И. Василева-Павлова  

Нови членове: 

ас. С. Стефанов 

гл. ас. Ф. Цветанова 

гл. ас. Т. Тошкова-Йорданова 

 

Решение на ИС: 

Приема промените в научния колектив по договор КП-06-ОПР04/1 от 14.12.2018 г., 

както следва: 

Напускащи членове: 

гл. ас. Г. Калотова  

гл. ас. Г. Найденова  

гл. ас. И. Василева-Павлова  

Нови членове: 

ас. С. Стефанов 
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гл. ас. Ф. Цветанова 

гл. ас. Т. Тошкова-Йорданова 

 

1.2.21. Доклад с вх. № ФНИ-2169 от 20.06.2022 г. от д-р инж. А. Николов, ръководител на 

договор КП-06-М47/1 от 26.11.2020 г., на тема „Геополимерни покрития с антимикробни 

свойства“, базова организация Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван 

Костов", БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 9 (девет) месеца. Няма предходно 

удължаване на договора. Промяната е съгласувана с ръководството на базовата 

организация. 

Обосновка: Удължаването се налага поради отмяна на 11-та Международна 

конференция по природни зеолити, организирана от международната асоциация по 

природни зеолити (11th International Conference on the Occurrence, Properties, and 

Utilization of Natural Zeolites 2022, Ischia, Italy). Това е най-значимият международен 

форум, който се провежда веднъж на четири години, свързан с природни зеолити - и 

именно там е планирано да се представят резултати от проекта. Друга причина е 

натрупано забавяне с около 3 месеца в изпълнението на планираните дейности, както и 

забавяне на процедури по ЗОП. 

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 договор КП-06-М47/1 от 26.11.2020 г. да се удължи с 9 месеца до 

26.08.2023 г., като се сключи допълнително споразумение. Срок за предаване на отчета–

26.09.2023 год. 

 

Решение на ИС: 

Приема договор КП-06-М47/1 от 26.11.2020 г. да се удължи с 9 месеца до 26.08.2023 

г., като се сключи допълнително споразумение. Срок за предаване на отчета–

26.09.2023 год. 

 

1.2.22. Доклад с вх. № ФНИ-2212 от 22.06.2022 г. от доц. д-р Е. Разказова-Велкова, 

ръководител на договор КП-06-Н37/11 от 06.12.2019 г., на тема „Интегриран абсорбционно-

адсорбционен процес за безотпадъчно очистване на газове от серен диоксид“, базова 

организация Институт по инженерна химия, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив и включване на докторант А. Апостолов. 

Промяната засяга изпълнението на Втори етап на договора. Промяната е съгласувана с 

ръководството на базовата организация. 

Приложени са:  

 Декларации за съгласие за включване в колектива от А. Апостолов с приложена 

научна биография; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включен докторант А. Апостолов в научния 

колектив по договор КП-06-Н37/11 от 06.12.2019 г. 

 

Решение на ИС: 
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Приема да бъде включен докторант А. Апостолов в научния колектив по договор КП-

06-Н37/11 от 06.12.2019 г. 

 

1.2.23. Доклад с вх. № ФНИ-2323 от 28.06.2022 г. от гл. ас д-р И. Петров, ръководител на 

договор КП-06-Н47/4 от 26.11.2020 г., на тема „Моделиране и изследване на интелигентни 

системи за обучение и сензорни мрежи (ИСОСеМ)“, базова организация Институт по 

информационни и комуникационни технологии, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив и напускане на гл. ас. д-р А. Александров. 

Промяната засяга изпълнението на Първи етап на договора. Промяната е съгласувана с 

ръководството на базовата организация. 

Приложени са:  

 Заявление за напускане от гл. ас. д-р А. Александров; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема промяната в научния колектив по договор КП-06-Н47/4 

от 26.11.2020 г. и напускането на гл. ас. д-р А. Александров 

 

Решение на ИС: 

Приема промяната в научния колектив по договор КП-06-Н47/4 от 26.11.2020 г. и 

напускането на гл. ас. д-р А. Александров 

 

1.2.24. Доклад с вх. № ФНИ-2451 от 06.07.2022 г. от проф. Т. Танев относно изпълнението на 

договор КП-06-ДБ/4 от 13.12.2021 г., на тема „Автономен хибриден (последователно-

паралелен) робот-екзоскелетон за рехабилитация на горните крайници при пациенти с 

инсулт“ (HExosRob), финансиран по Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“, 

базова организация Институт по роботика, БАН. 

Относно: Изплащане на възнаграждение по договора. 

Обосновка: Съгласно подписания договор КП-06-ДБ/4 от 13.12.2021 г. между Фонд „Научни 

изследвания”, T. Valayil (изследовател) и Институт по роботика, БАН дейностите по 

договора са стартирали на 30.05.2022 год. Д-р T. Valayil пристигна в България на 31.05.2022 

г. и му е предоставен офис в Института по роботика и съответно достъп до лабораторно 

оборудване, като започна работа по проекта от тази дата. Институт по роботика - БАН 

кандидатства за разрешение за работа и пребиваване в Дирекция „Миграция“ и получихме 

уведомително писмо (Рег. № 536400-25969 от 23.06. 2022 г.) за разрешение за предоставен 

достъп до пазара на труда съгласно становище на Агенцията по заетостта от 16.06.2022 г. Тъй 

като за издаденото разрешение е допусната грешка се налага Дирекция „Миграция“ да издаде 

ново разрешение и издаване на български документи за самоличност на T. Valayil, което ще 

отнеме известно време. Изпълнението на дейностите по проекта стартира на 31.05.2022 г., но 

поради описаните обстоятелства, все още плащането на възнаграждения не може да се 

извърши. Поради допусната грешка се наложи трудовият договор да бъде сключен от 

01.07.2022 г. 

Моля за разрешение възнаграждението за месец 06.2022 г. (съгласно договора с ФНИ) да 

бъде изплатено като допълнително към заплатата за месец 07.2022 г. 

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Технически науки не приема искането, поради установено несъответствие по т. 

3.4.1 от Общите насоки по ННП "Петър Берон и НИЕ" и ВИХРЕН, а именно разходите да са 

финансово обосновани и законосъобразни в съответствие с националното законодателство, 

както и поради несъответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 
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71 до чл. 75 от ПФНИ, съгласно които докладът трябва да бъде подписан от 

ръководителят на договора. 

 

Решение на ИС: 
ИС не приема искането, поради установено несъответствие по т. 3.4.1 от Общите 

насоки по ННП "Петър Берон и НИЕ" и ВИХРЕН, а именно разходите да са финансово 

обосновани и законосъобразни в съответствие с националното законодателство, както 

и поради несъответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 

71 до чл. 75 от ПФНИ, съгласно които докладът трябва да бъде подписан от 

ръководителят на договора. 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-2822 от 27.07.2022 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. 

 

1.3.1. Уведомление с вх. № ФНИ-2113 от 17.06.2022г. от Ас. д-р Я. Илиева, ръководител 

на договор № КП-06-М51/4 от 12.11.2021г., на тема: „Микробиологично и 

токсикологично охарактеризиране на екстракти и чисти вещества, получени от видове 

жълт кантарион (Hypericum L.)“, Базова организация: Институт по микробиология 

"Стефан Ангелов" - БАН. 

Относно:  Промяна на научен колектив 

Обосновка: Във връзка с налагащото се напускане на ас. д-р М. Калева, двм, поради 

изтичане на срока на нейния постдокторантски период, моля да бъде включена в проекта 

специалист микробиолог и студент Т. Ким, като предложен нов член на научния 

колектив, считано от 23.06.2022 г. 

Приложени са: 

1. Обща декларация от членовете на екипа 

2. Доклад за промяна на екипа, съгласуван от ръководител на базовата организация 

3. Молба от напускащия участник 

4. Молба за включване от новия участник 

5. Научна биография на новия участник 

5. Актуализиран списък на научния колектив. 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Биологически науки приема 

напускането на ас. д-р М. Д. Калева, двм както и включването на специалист микробиолог и 

студент Т.Ч. Ким в научния колектив по договор КП- 06-М51/4 от 12.11.2021г.  

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна. 

 

Решение на ИС:  
Приема напускането на ас. д-р М. Д. Калева, двм както и включването на специалист 

микробиолог и студент Т.Ч. Ким в научния колектив по договор КП- 06-М51/4 от 

12.11.2021г. 

 

1.3.2. Доклад с вх. № ФНИ-2716 от 20.07.2022г. от гл.ас. Д. Симеонова, ръководител на 

договор по програмата Флаг-ЕРА „Биологично разграждане на графен- базирани 

наноматериали от естествени бактериални видове“, договор с ФНИ от 01.12.2021г. с  № 
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KII-06-Д002/6, акроним: ДеГраф, Базова организация: Институт по микробиология 

"Стефан Ангелов" - БАН. 

Относно:  Промяна на научен колектив 

Обосновка: Във връзка с настъпила промяна в участниците по проект ДеГраф, Ви 

уведомявам, че гл. ас. д-р П. Г. Величкова изяви желание да напусне работната група с 

мотивацията невъзможност за изпълнение на заложените в работната програма на 

проекта задачи.  

Прилагам собственоръчно написано и подписано заявление от гл.  ас. И. Величкова от 

06.07.2022г. 

Списъкът на участниците по проекта, след напускането на гл.  ас. П. Величкова е: 

1. Гл. ас. д-р Д. Д. Симеонова, ИМикБ, БАН, ръководител, учен  

2. Гл. ас. д-р В. Н. Хубенов, ИМикБ, БАН, учен 

Към момента не се налага преразглеждане на работната програма. При необходими  

промени и/или удължаване на времето на първи етап, ще бъдете своевременно 

уведомени, а също така ще бъде съгласувано с Фонд Научни Изследвания  

Приложени са: 

1. Молба от напускащия участник 

2. Резолюция за съгласие от ръководителя на БО 

3. Актуален списък на научния колектив 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Биологически науки приема 

напускането на гл. ас. И. Величкова от научния колектив по договор KП-06-Д002/6, 

акроним: ДеГраф.  

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна. 

 

Решение на ИС:  
Приема напускането на гл.ас. И. Величкова от научния колектив по договор KП-06-

Д002/6, акроним: ДеГраф. 

 

1.3.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДН 01/7 от 15.12.2016 г., Тема: „Флора на Република България, т. 12: 

Биологично разнообразие в сем. Asteraceae, подсем. Carduoideae и Cichorioideae", 

Ръководител: Проф. д-р С. Банчева, Базова организация: Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания- БАН 

Етап на изпълнението: Втори 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  115 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 57 500,00 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 28 153,80 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 29 346,20 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 85 653,80 лв. (28 153,80 лв.+57 500,00 лв. за Етап 2) 

 

Преведени средства за Втори етап: 57 500,00 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5432,52 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 241.93 лв. 
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Признати разходи за Втори етап: 79 979,35 лв. 

Сума за възстановяване: 5674.45 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 109 325,55 лв. 

(I етап – 29 346.20 лв.; II етап – 79 979,35 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой участия в конференции:. 12 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 12 

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: 5 

 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 01/7 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94КК/42 

от 23.09.2021г от регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН01/7 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 79 979.35 лв.  

Непризнати разходи – 241,93 лв.;  

Неизразходвани средства – 5432.52 лв. 

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

5674,45 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/7 от 

2016г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 01/7 от 2016г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/42 от 23.09.2021г от 

регистриран одитор №5530 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН 01/7 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 109 325,55 лв. 

Признати разходи за втори етап: 79 979,35 лв. 

Непризнати разходи: 241,93 лв. 

Неизразходвани средства: 5432.52 лв. 

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

размер общо на 5674,45 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДН 01/7 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
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1.3.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДН 01/8 от 15.12.2016г., Тема: „Цисти на фитопланктона - кодирана „памет” 

и „потенциал” за биоразнообразието и цъфтежите в Черно море", Ръководител: проф. С. 

Мончева, Базова организация: Институт по Океанология - БАН 

Етап на изпълнението: Втори 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 119988 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 994 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 6587,18 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 53 406,82 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 66581,18 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 59 994 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 6,66 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Втори етап: 66 574,52 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 981,34 лв. 

(1 етап - 53 406,82 лв.; 2 етап - 66 574,52 лв.)  

 

Брой докторанти в проекта: 1. 

Брой млади учени в проекта: 2. 

Брой участия в конференции: 5 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 10 - 8 (осем) са 

публикувани и 2 (две) са подадени/приети за печат 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0  

От тях с благодарност и към други проекти: 10  

 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 01/8 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94ФФ/3 

от 09.09.2020г. от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН01/8 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 66 574,52 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства – 6,66 лв. 

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

6,66 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/8 от 

2016г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 
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Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 01/8 от 2016г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ФФ/3 от 09.09.2020г. от 

регистриран одитор, няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН 01/8 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 119 981,34 лв. 

Признати разходи за втори етап: 66 574,52 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 6,66 лв. 

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

размер общо на 6,66 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДН 01/8 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.3.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор ДН 01/11 от 2016г., Тема: „Протеомен анализ на репертоара от ИгМ антитела 

при пациенти с мозъчни тумори", Ръководител: доц. А. Пашов, Базова организация: Институт 

по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН 

Етап на изпълнението: Втори 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  118 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 25 303 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 47,57 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 33 649,43 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 66 555,43 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 41 252,43 лв.  

Неизразходвани средства за Втори етап: 12 938,72 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 53 616.71 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 87 266,14 лв. 

(I етап – 33 649,43 лв.; II етап – 53 616.71 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: няма данни 

Брой млади учени в проекта: няма данни 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 1 (4,7) + 1 излязла след подаването на отчета с ИФ 7,6 и 

благодарност към този проект и още два финансирани от ФНИ  

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF):  

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: не са представени данни 
 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 01/11 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94НН/3 

от 31.03.2021г.от регистриран одитор №051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН01/11 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 87 265,71 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства – 12 938,72 лв. 

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

12 938,72 лв. 
4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/11 от 

2016г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

част по договор ДН 01/11 от 2016 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/3 от 31.03.2021г.от 

регистриран одитор №051, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН 01/11 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 87 265,71 лв. 

Признати разходи за втори етап: 53 616,71лв.  

Непризнати разходи:0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 12 938,72 лв. 

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

размер общо на 12 938,72 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДН 01/11 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.3.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението на 

договор ДН01/13 от 2016 г, Тема: „Роля на амарилисовите алкалоиди във взаимоотношенията 

ендофит-гостоприемник", Ръководител: Проф. д-р С. Берков, Базова организация: Институт 

по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН 

Етап на изпълнението: Втори 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  105 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 52 500 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 6408,85 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 46 091.15 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 58 908.85 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 52 500 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 648.31 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 159.86 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 55 100.68 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 101 191.83 лв. 

(I етап – 46 091.15 лв.; II етап – 55 100.68 лв.) 

Сума за възстановяване: 3 808,17  

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: 4 

 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 01/13 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94КК/7 

от 26.01.2021г.от регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН01/13 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 55 100,68 лв.  

Непризнати разходи – 159,86 лв.;  

Неизразходвани средства – 3648,31 лв. 

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

808,17 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/13 от 

2016г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 01/13 от 2016г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/7 от 26.01.2021г.от 

регистриран одитор №5530, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН 01/13 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 101 191,83 лв. 

Признати разходи за втори етап 55 100,68 лв. 

Непризнати разходи: 159,86 лв. 

Неизразходвани средства: 3648,31 лв. 

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

размер общо на 3 808,17 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДН 01/13 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
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1.3.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор ДН 01/17 от 2016 г., Тема: „Експанзия на боровата процесионка Thaumetopoea 

pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) в България – опасен 

алерген и стопански значим вредител в боровите екосистеми", Ръководител: чл.кор. дсн П. 

Мирчев, Базова организация: Институт за гората, БАН 

Етап на изпълнението: Втори 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  110 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 55 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 4837,39 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 50 162,61 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 59 837,39 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 55 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 815,59лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 59 021,80лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 109 184,41 лв. 

(I етап – 50 162,61 лв.; II етап – 59 021,80лв.) 

Сума за възстановяване: 815,59  

 

Брой докторанти в проекта: 3. 

Брой млади учени в проекта: 1. 

Брой участия в конференции: 17 (благодарност към ФНИ в 4 от тях). 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 28. 

 От тях с импакт фактор: 6 

 От тях с импакт ранг: 8  

От тях с благодарност само към ФНИ: 24  

От тях с благодарност и към други проекти: 4  

 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 01/17 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94КК/2 

от 06.01.2021г., от регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН01/17 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 59 021,80 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства – 815,59 лв. 

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

815,59 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/17 от 

2016г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 
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Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 01/17 от 2016г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/2 от 06.01.2021г., от 

регистриран одитор №5530, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН 01/17 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 109 184,41 лв. 

Признати разходи за втори етап: 59 021,80 лв. 

Непризнати разходи:0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 815,59 лв. 

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

размер общо на 815,59 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДН 01/17 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.3.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор КП-06-М21/4 от 12.12.2018 г., Тема: „Конструиране на хибридни биоразградими 

микрокапсули с контролирани свойства с приложение в биомедицината", Ръководител: Гл. 

ас. д-р С. Стойчев, Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство - БАН 

Етап на изпълнението: Единствен 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1,34 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 998,66 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой участия в конференции: 3 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 1 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

 От тях с благодарност и към други проекти: 0  

 

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-М21/4 от 12.12.2018 г. 

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

3308 от 10.09.2021г., от регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 988,66 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 

3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор КП-06-М21/4 

от 2018г., като след възстановяване на дължимата сума в размер на 1,34 лв. да бъде подписан 
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протокол за приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

част по договор КП-06-М21/4 от 12.12.2018г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3308 от 10.09.2021г., 

от регистриран одитор №5530, няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-М21/4 от 12.12.2018г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 998,66 лв. 

Непризнати разходи:0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1,34 лв. 

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

размер общо на 1,34 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

КП-06-М21/4 от 12.12.2018г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.3.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор КП-06-М21/6 от 12.12.2018 г., Тема: „Ацидофилна хемолитотрофна микробиота 

в околната среда: оценка на риска от метаболитната и активност и възможности за 

практическо използване", Ръководител: Гл. ас., д-р Р. Илиева, Базова организация: СУ 

"Св.Климент Охридски" 

Етап на изпълнението: Единствен 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6 269,67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 13 730,33 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой участия в конференции: 5 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 0 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

 От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 5 

 

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-М21/6 от 12.12.2018 г. 

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

1857 от 11.06.2021г. от регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 13 730,33 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 
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3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за приключване на договор КП-06-М21/6 от 

2018г., като след възстановяване на дължимата сума в размер на 6 269,67 лв. да бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

част по договор КП-06-М21/6 от 12.12.2018г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-1857 от 11.06.2021г. 

от регистриран одитор №0301, няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-М21/6 от 12.12.2018г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 13 730,33 лв. 

Непризнати разходи:0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 6 269,67 лв. 

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

размер общо на 6269,67 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

КП-06-М21/6 от 12.12.2018г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.3.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор КП-06-М21/8 от 18.12.2018 г., Тема: „Изследвания върху аспекти от биологията 

на слабо проучени влечуги и бозайници в България", Ръководител: гл. ас. д-р Н. Недялков, 

Базова организация: Национален природонаучен музей - БАН 

Етап на изпълнението: Единствен 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20000 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за етапа: 20000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1. 

Брой млади учени в проекта: 2. 

Брой участия в конференции: 1 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг:  

От тях с благодарност само към ФНИ: 1  

От тях с благодарност и към други проекти: 0  

 

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-М21/8 от 18.12.2018 г. 

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

1060 от 05.04.2021г. от регистриран одитор №0812, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 20 000 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 
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3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор КП-06-

М21/8 от 2018г., и да бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-М21/8 от 18.12.2018г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-1060 от 05.04.2021г. 

от регистриран одитор №0812, няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-М21/8 от 18.12.2018г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 20000 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

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

размер общо на 0,00 лв. 

4. Приема да бъде приключен успешно договор КП-06-М21/8 от 18.12.2018г., като 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.3.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор КП-06-Н-31/5 от 10.12.2019 г., Тема: „Биологично разнообразие и таксономична 

структура на сем Iridaceae Juss. в българската флора", Ръководител: доц. д-р Ц. Райчева, 

Базова организация: Аграрен университет - Пловдив 

Етап на изпълнението: Първи 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

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

Неизразходвани средства за Първи етап – 10 336,37 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 49 663,63 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 70 336,37 лв. (10 336,37 лв.+60 000,00 лв. за Етап 2)  

Брой докторанти в проекта: 0  

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой участия в конференции:. 5 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: 0 

От тях без импакт фактор и импакт ранг: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 6 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

 

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-Н31/5 от 10.12.2019г. 

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

4780 от 17.12.2021г. от регистриран одитор № 0250, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 49 663,63 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 
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3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н31/5 в размер на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 10 336,37 лв., представляваща 18,7% от преките 

допустими разходи за етапа (55 242 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена през втория етап на 

договора като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП-06-Н31/5 от 10.12.2019г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с вх. 

ФНИ-4780 от 17.12.2021г. от регистриран одитор № 0250, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 49 663,63 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н31/5 от 10.12.2019г. в 

размер на 60000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 10 336,37 лв. (18,7 % от преките допустими 

разходи (55242лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора, като 

се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 70 336,37 лв. 

 

1.3.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор КП-06-Н31/7 от 11.12.2019 г., Тема: „Нови производни на 2-циано-4-

нитробензена и негови аналози с обещаваща антивирусна активност", Ръководител: доц. д-р 

Г. Добриков, Базова организация: Институт по органична химия с център по фитохимия – 

БАН (ИОХЦФ) 

Етап на изпълнението: Първи 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2832,65 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 167,35 лв. 

Брой постдокторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: няма 

Брой участия в конференции: 1 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): няма 

 От тях с импакт фактор: 

 От тях с импакт ранг: 

 

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-Н31/7 от 11.12.2019г. 

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

1983 от 07.06.2022г. от регистриран одитор №051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 57 167,35 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 
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3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н31/7 от 11.12.2019 г., в 

размер на 42000 лв., като предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е редуцирана с 

коефициент 0,7. ПНЕК предлага да бъде сключено допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 2 832,65 лв. 

(5,13% от преките допустими разходи – 55 200 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап на договора. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 44 832,65 лв. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание предложението на ПНЕК и на основание чл. 82 от ПФНИ за ниска 

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

договор КП-06-Н31/7 от 11.12.2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с вх. 

ФНИ-1983 от 07.06.2022г. от регистриран одитор №051, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 167,35 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н31/7 от 11.12.2019г. в 

размер на 42 000 лв., като предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е редуцирана 

с коефициент 0,7. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 832,65 лв. (5,13% от преките допустими 

разходи 55200лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 44 832,65 лв. 

 

1.3.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор КП06-ОПР06/2 от 2018 г., Тема: „Микроводораслите - скрита заплаха за 

националната сигурност?", Ръководител: доц. д-р Б. Узунов, Базова организация: СУ "Св. 

Климент Охридски" 

Етап на изпълнението: Първи 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 76 000 лв. 

Преведени средства: 38 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6,20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 7,51 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 37 986,29 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой участия в конференции:2 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 1 

 От тях в сборник с доклади: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

 От тях с благодарност и към други проекти към ФНИ: 3 

Участия в научни форуми: 5 

 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП06-ОПР06/2 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ ФНИ-774 

от 17.03.2021г. от регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 37 986,29 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 7,51 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП06-ОПР06/2 от 2018г в размер 

на 38000.00лв. като бъде приспадната сумата на непризнатите разходи в размер на 7,51 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 6,20 лв., представляваща 0,02% от преките 

допустими разходи за етапа (34 960 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена през втория етап на 

договора като бъде сключено допълнително споразумение. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 38 006,20 лв.  

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП06-ОПР06/2 от 2018г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с вх. 

ФНИ-774 от 17.03.2021г. от регистриран одитор №5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 37986,29 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 7,51 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП06-ОПР06/2 от 2018г. в размер 

на 37 992,49 лв., като от предвидената сума за втори етап в размер на 38000.00 лв. се 

приспадне сумата на непризнатите разходи в размер на 7,51 лв., като се сключи 

допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6,20 лв. (0,02 % от преките допустими 

разходи 34 960 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 38 006,20 лв. 

 

1.4. Доклад с вх. № ФНИ-2829 от 28.07.2022 г. от проф. Дамянка Гетова – председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Медицински науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

 

1.4.1. Доклад с вх. № ФНИ-1973 от 06.06.2022 г. от проф. д-р Мария Николова дмн, 

ръководител на договор № КП-06-ДК1/9 от 29.03.2021 г. на тема „Имунологична памет при 

SARS-COV-2/COVID-19: механизми, продължителност и кръстосана реактивност“. Базова 

организация: НЦЗПБ 

Относно: Промени в състава на научния колектив на една от партньорските организации 

Обосновка: С настоящия доклад Ви информираме за наложителни промени в състава на 

научния екип на проекта, по обективни причини. Проект „Имунологична памет при SARS-

COV-2/COVID-19: механизми, продължителност и кръстосана реактивност“ се изпълнява от 

Националния център по заразни и паразитни болести, съвместно с Медицински университет 

- Пловдив (Партньорска организация 1) и Военно-медицинска академия - София 

(Партньорска организация 2). 

I. Поради прекратяване на служебните и трудови правоотношения на двама служители 

от научния колектив на ВМА, на основание чл.2. ал.3 и 4 от сключения договор се налагат 

следните промени: 
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1. Проф. д-р Г. Попов, дм. ръководител на научния екип на Партньорска организация 2, е 

преустановил трудовите си правоотношения с ВМА, поради което не може да изпълнява 

функциите на ръководител на екипа на Партньорска организация 2. В момента проф. д-р Г. 

Попов е експерт-консултант към Отделение COVID-19 в УМБАЛ "Софиямед", София и ще 

продължи да изпълнява задачите си (анализ на резултати и подготовка на публикации) като 

член на екипа на Водещата организация. 

2. Д-р Б. Глигорова-Славчева, член на научния екип на Партньорска организация 2, е 

преустановила трудовите си правоотношения с ВМА и желае да бъде освободена от състава 

на научния екип. 

3. Предлагаме гл. ас. д-р М. Баймакова, досегашен член на научния екип на Партньорска 

организация 2, да стане негов ръководител. 

4. С оглед реализиране на проектните дейности съгласно работния план, на мястото на 

д-р Глигорова-Славчева в състава на Партньорска организация 2 предлагаме приемането на 

нов член - д-р А. Зашева. 

Описаните промени в състава на техническия персонал няма да се отразят на предвидената 

по договор сума за заплащане на екипа на проекта и се извършват със съгласието на целия 

научен колектив. 

Приложени са: 

 Копие до ръководителя на Базовата организация 

 Уведомително писмо от полк. доц. И. Попиванов. зам.-началник на ВМА по учебната 

дейност 

 Копие на заявление от д-р Б. Славчева 

 Копие на молба от д-р А. Зашева 

 Автобиография и декларации от д-р А. Зашева 

 Списък с писмено съгласие на членовете на екипа на Партньорска организация 2 

 Списък на научния колектив след описаните промени 

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 напускането на д-р Б. Славчева и включването на д-р А. Зашева. Приема смяната на 

научния ръководител на Партньорската организация проф. д-р Попов с гл. ас. д-р М. 

Баймакова и предлага на ИС да одобри исканата промяна. 

 

Решение на ИС:  

На основание решението на ПНЕК ИС приема напускането на д-р Б. Славчева и 

включването на д-р А. Зашева. Приема смяната на научния ръководител на 

Партньорската организация проф. д-р Попов с гл. ас. д-р М. Баймакова. 

 

1.4.2. Уведомление с вх. № ФНИ -1958 от 03.06.2022 г., от гл. ас. Елица Панайотова, дв, 

ръководител проект по Договор №КП-06-М33/3 от 2019 г. на тема „Проучване 

разпространението на инфекции и коинфекции с бактериални и вирусни патогени в 

кърлежи“. Базова организация: НЦЗПБ 

Относно: Удължаване на срока на проекта 

Обосновка:  Моля да бъде разрешено последващо удължаването на срока за 

изпълнение на проекта но договор №КП-06-М33/3 от 2019 г. с 4 месеца в допълнение на 

поисканите 8 месеца - удължаване, прието с Протокол № 6 от 26.11.2021 год. Общият 

срок на удължаване възлиза на 12 месеца. Основните мотиви за удължаването са:  
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Продължаващо забавяне на доставките на лабораторни реактиви, необходими за 

изпълнението на проекта. 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. Исканото удължаване на проекта е второ. Първото удължаване с осем месеца, 

е прието с решение на ИС в Протокол № 6 от 26.11.2021 год . ПНЕК приема и предлага 

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

удължаването на проект по Договор КП-06-М33/3 от 2019 г. става 12 месеца. Срок за 

приключване на проекта 13.12.2022 г. Срок за подаване на отчета: 13.01.2023г. 

 

Решение на ИС: 
На основание решението на ПНЕК ИС приема удължаването срока на Договор 

КП-06-М33/3 от 2019 г. с четири месеца, което е второ, като се сключи 

допълнително споразумение. Първото удължаване с осем месеца, е прието с 

решение на ИС в Протокол № 6 от 26.11.2021 год. Общо удължаването на проект 

по Договор КП-06-М33/3 от 2019 г. става 12 месеца. Срок за приключване на 

проекта 13.12.2022 г. Срок за подаване на отчета: 13.01.2023г.  

 

1.4.3. Уведомление с вх. № ФНИ-1954 от 03.06.2022 г. от гл. ас. д-р К. Николова-Ганева, 

ръководител на проект по Договор № КП-06-Н53/10 от 11.11.2021 г. на тема „Потискане 

развитието на системен лупус посредством епигенетична модификация на генома в 

хуманизиран NSG миши модел на заболяването“. Базова организация Институт по 

микробиология -БАН 

Относно:  Удължаване на първи етап с 10 месеца 

Обосновка:  С настоящото писмо бих искала да удължа срока на изпълнение на първия 

етап на ръководения от мен проект с 10 месеца. Удължаването се налага поради 

непредвидена повреда на поточния цитометър, модел BD LSR II, която налага смяна на 

два от общо четирите лазера, абсолютно необходими за извършване на научните задачи 

по работната програма за първия етап от проекта. Повредата на двата лазера е 

констатирана от представител на оторизирания сервиз (приложено е копие на сервизния 

протокол) и предстои задвижване на процедура по закупуване, монтаж и калибриране 

на нови лазерни устройства. До извършване на пълното сервизиране на апарата, той 

няма да може да бъде използван и няма да бъде възможно провеждането на 

флоуцитометрични изследвания, което ще забави изпълнението на работната програма 

за първи етап. 

След исканото удължаване, първият етап от проекта ще приключи на 11.03.2024г., а не 

както е според договора - на 11.05.2023г. Приложено е копие до 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 ФНИ и Насоките на конкурса. ПНЕК 

приема удължаването на първи етап по Договор № КП-06-Н53/10 с десет месеца, като 

новата дата за приключване на етапа е 11.03.2024 г., срок за предаване на отчета - 

11.04.2024 г. ПНЕК предлага ИС да одобри исканата промяна, като се сключи 

допълнително споразумение. 
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Решение на ИС: 
На основание решението на ПНЕК ИС приема първи етап по Договор № КП-06-

Н53/10 да бъде удължен с десет месеца, като се сключи допълнително 

споразумение. Срок за приключване на етапа е 11.03.2024 г., срок за предаване 

на отчета- 11.04.2024 г. 

 

1.4.4. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н33/13 от 2019г. 

Тема: „Системно-биологичен подход за изследване на репродуктивното здраве при 

човека с фокус върху имуноневроендокринните сигнали контролиращи адаптацията“  

Ръководител: Проф. Р. Конакчиева, дбн 

Базова организация: СУ „Св. Климент Охридски 

Етап на изпълнението: Първи 

Оценка за изпълнението: Добра 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 87.5%  

Първоначална обща сума на договора: 120,000.00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60,000.00 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 4,813.57 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0.00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 55,186.43 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 2 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 1  

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 2 

 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н33/13 от 18.12. 2019 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-182 от 18.01.2022 г, от регистриран одитор с № 0301 че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 55 186,43 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н33/13 от 2019 г. с 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 4813,57 лв ., 

представляваща 8,66% от ПДР (55 600), да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 64  813,57 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

част по Договор КП-06-Н33/13 от 18.12. 2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

№ ФНИ-182 от 18.01.2022 г, от регистриран одитор с № 0301 че разходите по 
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договора са признати и законосъобразни в размер на 55  186,43 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв.  

3. Приема да се финансира втори етап на Договор КП-06-Н33/13 от 18.12. 2019 г. 

в размер на 60 000,00 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4813,57 лв., представляваща 

8,66% от ПДР (55 600), да бъде прехвърлена и отчетена към втори етап на 

договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 64  813,57 лв. 

 

1.4.5. Обсъждане и оценяване на отчет по договор №: КП-06-Н33/17 от 21.12.2019г. 

Тема: „Биомаркери на преждевременното имунологично остаряване при клинично здрави 

българи в активна възраст“ 

Ръководител: гл. ас Яна Тодорова дб, 

Базова организация: НЦЗПБ 

Етап на изпълнението: Първи 

Оценка на изпълнението: Добър 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000лв. 

Неизразходвани средства: 11 509,64,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лева 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап:  48 490,36 лева 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 48 490,36 лева 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: за момента няма 

От тях с импакт фактор:  1 подадена, но без резолюция 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: няма 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): неприложим 

От тях с благодарност и към други проекти: неприложим 

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „добър“ на научната част по договор КП-06-Н33/17 от 21.12. 2019 г.,на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

1026 от 21.03.2022, от регистриран одитор №0608, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 48 490,36 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н33/17 от 2019 г. в размер 

на 60 000 лв. 

4. Неизразходваната сума за първи етап, в размер на 11 509,64 лв, представляваща 20,8% от 

ПДР за етапа (55 500), ще бъде прехвърлена и отчетена за втори етап на договора, като се 

сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 71 509,64 лв. 

 

Решение на ИС; 
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1. На основание чл. 82 от ПФНИ и поради липса на публикации ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част на Договор КП-06-Н33/17 от 2019 г. 

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

ФНИ-1026 от 21.03.2022, от регистриран одитор №0608, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 48 490,36 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв.  

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н33/17 от 2019г. в размер 

на 42 000,00 лв., като предвидената за втори етап сума от 60 000,00лв.е редуцирана 

с коефициент 0,7. 

4.  Сумата на неизразходваните средства за първи етап, в размер на 11 509,64 лв., 

представляваща 20,8% от ПДР за етапа (55 500), да бъде прехвърлена и отчетена за 

втори етап на договора, като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 53 509,64 лв. 

 

1.4.6. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН 03/6 от 17.12. 2016г. 

Тема: „Нови съединения с противотуморна и антиоксидантна активност – изследване 

процесите на биосинтез в ин витро и нативни комплекси от непроучени лечебни 

растения “ 

Ръководител: Проф. м.ф. Илиана Йонкова, дфн 

Базова организация: Медицински университет - София 

Етап на изпълнението: II етап; Окончателен 

Оценка на изпълнението: Много добър 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за първи етап: 4 392,08 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи 55 607,92 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 4392,08 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 64 392.08 лв. 

Неизразходвани средства втори етап: 29.79 лв . 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 64 362,29 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 119  970,21 лв. 

(I етап – 55 607,92лв.; II етап – 64 362,29 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 29,79 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации за 2-та: 10  За етап 2: 8  

(посочени са 10 в отчета, но №1 е преди финансиране на проекта и не е посочена 

благодарност, а № 4 също няма благодарност към ФНИ и не е по темата на проекта) 

От тях с импакт фактор: 6 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 3  

От тях с благодарност и към други проекти: 5  

Участия в научни форуми: 12 
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Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН03/6 от 17.12. 2016 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ  

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

94КК/17 от 11.03.2021 г, от регистриран одитор №5530, че  разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/6 от 2016 

г.да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо:119 970,21 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 4 392,08 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 64 392,08 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 64 362,29 лв. 

Признати: 64 362,29 лв. 

Неизразходвани средства: 29,79 лв. 

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

на 29,79 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 29,79 лв., е възстановена на ФНИ  на 10.03.2021 г. ПНЕК 

предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН03/6 от 

17.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 03/6 от 17.12. 2016 г.,  на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. 94КК/17 от 11.03.2021 

г, от регистриран одитор №5530, няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор ДН 03/6 от 2016 г.  да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо: 119 970,21 лв. 

Признати разходи за втори етап: 64 362,29 лв. 

Непризнати: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 29,79 лв. 

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

размер на 29,79 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 29,79 лв., е възстановена на ФНИ на 10.03.2021 г. 

ИС приема да бъде приключен успешно договор ДН03/6 от 17.12.2016 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

 

1.4.7. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН03/9 от 2016 г. 

Тема: „Нови инхибитори на ацетилхолинестеразата за лечение на болест на Алцхаймер“ 

Ръководител: Проф. Ирини Дойчинова, дхн. 

Базова организация: МУ-София 

Оценка на изпълнението: Много добър 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 15 908,72 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 44 091,28 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 15 908,72 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 75 908,72 лв. 

Неизразходвани средства втори етап: 5 645,76 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 70 262,96 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта:114 354,24 лв. 

(I етап – 44 091,28 лв.; II етап – 70 262,96 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 645.76 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 10 (1 за 1-ви етап и 9 за 2-ри етап) 

От тях с импакт фактор: 9 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност и към други проекти: 10  

Участия в научни форуми: 1 за 1-ви етап и 0 за 2-ри етап 

 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН03/9 от 18.12. 2016 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх. № 94КК/30 

06.07.2021 г, от регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/9 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо:114 354,24 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 15 908,72 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 75 908,72 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 70 262,96 лв. 

Признати: 70 262,96 лв. 

Неизразходвани средства: 5 645,76 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер на 5 

645,76 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 5645,76 лв., е възстановена на ФНИ на 15.07.2021 г. ПНЕК 

предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН03/9 от 

18.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН 03/9 от 18.12. 2016 г.,  на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. 94КК/30 06.07.2021 г, 

от регистриран одитор №5530, няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор ДН 03/9 от 2016 г.  да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо: 114 354,24 лв. 

Признати разходи за втори етап: 70 262,96 лв. 

Непризнати: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 5645,76 лв. 

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

размер на 5645,76 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 5645,76 лв., е възстановена на ФНИ на 15.07.2021 

г. ИС приема да бъде приключен успешно договор ДН03/9  от 18.12.2016 г., 

като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.4.8. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН13/12 от 20.12. 2017г. 

Тема: „Изследване на регулацията на неоангиогенезата при напреднал карцином на 

ларинкса” 

Ръководител: Гл. ас. д-р Т. Попов, дм 

Базова организация: Медицински университет - София 

Етап на изпълнението: Етап 2/ Финален 

Оценка на изпълнението: Много Добър 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 5 786,25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 54 213,75 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 5786,25 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 65 789,25 лв. 

Неизразходвани средства втори етап: 1924,36 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 63861.89 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 118075,64 лв. 

(I етап – 54 213,75 лв.; II етап – 63861.89 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1924,36 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 4 (етап 2) / 5 (общо) 

От тях с импакт фактор: 1 (етап 2) / 2 (общо) 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 3 (етап 2) 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 5  

От тях с благодарност и към други проекти: 5  

Участия в научни форуми: 6 (етап 2) / 8 (общо) 
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Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН13/12 от 20.12. 2017 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх. № 26/9 

14.03.2022 г, от регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/12 от 2017 г. да бъде приета, 

както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо:118 075,64 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 5 786,25 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 65 786,25 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 63 861,89 лв. 

Признати: 63 861,89 лв. 

Неизразходвани средства: 1 924,36 лв. 

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

1 924,36 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС след възстановяване на сумата по т. 3, в размер на 1 924,36 лв. да 

вземе решение за успешното приключване на договор ДН13/12 от 20.12.2017 г., като бъде 

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

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 13/12 от 20.12. 2017 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ 26/9 14.03.2022 г, от 

регистриран одитор №0301, няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 13/12 от 2017 г.да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо: 118 075,64 лв. 

Признати разходи за втори етап: 63 861,89 лв. 

Непризнати: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 1 924,36 лв. 

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

размер на 1 924,36 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, в размер на 1 924,36 лв., ИС приема да 

бъде приключен успешно договор ДН13/12 от 20.12.2017 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от 

Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

 

1.4.9. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДМ13/1 от 15.12.2017 г. 

Тема: „ Изграждане на диагностичен и терапевтичен алгоритъм при пациенти с остра предно-

латерална глезенна нестабилност“ 

Ръководител: д-р Преслав Пенев, д.м. 
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Базова организация: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна 

Етап на изпълнението: КРАЕН 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 75-90% 

Първоначална обща сума на договора: 19,650.00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 19,650.00 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: неприложимо. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: неприложимо. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: неприложимо. 

Преведени средства за втори етап: неприложимо. 

Прехвърлени средства от първи етап: неприложимо. 

Сума за отчитане за втори етап: неприложимо. 

Неизразходвани средства втори етап: 600.04 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 19,049.96 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 19,049.96 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 600.04 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 1 (без приложени доказателства) 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 17 (без приложени доказателства) 

 

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

приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор ДМ13/1 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище, с вх. № 94ММ/8 

от 17.01.2020 г. от регистриран одитор с № 0783, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 049,96 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв.  

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 600,04 лв., да бъде възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на сумата, договор ДМ13/1 от 15.12.2017г. да 

бъде приключен като успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ 13/1 от 15.12. 2017 г.,  на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ 94ММ/8 от 

17.01.2020 г, от регистриран одитор №0783, няма направени бележки и 

приема финансовата част на договор ДМ 13/1 от 2017 г.  да бъде приета, както 

следва: 

Първоначална обща сума на договора: 19,650.00  лв. 

Признати разходи общо: 19 049,96 лв. 

Непризнати: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 600,04 лв. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 23/29.07.2022         61 

 

 

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

размер на 600,04 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, в размер на 600,04 лв., ИС приема да 

бъде приключен успешно договор ДМ13/1 от 15.12.2017 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-2826 от 28.07.2022 г. от проф. Дамянка Гетова – председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Медицински науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

 

1.5.1. Доклад с вх. № ФНИ-2520 от 08.07.2022 г. от Доц. д-р А. Шинков, дм, ръководител на 

проект по Договор № КП-06-Н33/15 от 18.12.2019 г., на тема: Селективно потискане на В и 

Т лимфоцити с помощта на химерни молекули при модел на тиреоидит на Хашимото в 

хуманизирани NSG мишки“. Базова организация: НЦЗПБ 

Относно: Включване на нови членове в научния колектив 

Обосновка: Моля да бъде разгледано предложение за включване на допълнителни членове 

на колектива на проект „Селективно потискане на патологични В и Т лимфоцити с помощта 

на химерни молекули при модел на тиреоидит на Хашимото в хуманизирани NSG мишки", 

както следва: 

Д-р И. Димитрова, дм, асистент към Катедра по ендокринология, Медицински факултет, 

Медицински университет София 

Д-р Л. Лилова, докторант към Катедра по ендокринология, Медицински факултет, 

Медицински университет София 

Н. Ралчев, асистент към Институт по микробиология „Стефан Ангелов", Българска академия 

на науките. 

Смятам, че предложените сътрудници ще допринесат за изпълнението на проекта, а 

участието им ще подпомогне тяхното развитие като изследователи. 

Приложени са: 

 Научна биография и декларация за включване на Д-р И. Димитрова, дм; 

 Научна биография и декларация за включване на Д-р Л. Лилова; 

 Научна биография и декларация за включване на ас. Н. Ралчев; 

 Актуализиран списък на научния колектив; 

 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, приема 

включването на Д-р И. Димитрова, на Д-р Л. Лилова и на ас. Н. Ралчев в научния колектив 

по Договор № КП-06-Н33/15 и предлага на ИС да одобри исканата промяна. 

 

Решение на ИС: 

На основание решението на ПНЕК ИС приема включването на д-р И. Димитрова, на 

д-р Л. Лилова и на ас. Н. Ралчев в научния колектив по Договор № КП-06-Н33/15 от 

18.12.2019 г. 

 

1.5.2. Заявление с вх. № ФНИ-2660 от 18.07.2022 г. от Проф. д-р Й. Думанов, 

ръководител на проект по Договор № КП-06-Н23/7 от 18.12.2018 г., на тема: 
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„Асоциация на бестрофин-1 с мембранни домейни в моделни монослоеве и епителни 

клeтки - предпоставка за иновативни терапии за дегенерации  на ретината“. Базова 

организация: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Относно:  Промяна в научния колектив 

Обосновка: Във връзка със завършването и напускането на СУ “Св. Климент 

Охридски” на студентите В. Дойчинов и Г. Аврамов, както и докторантката Ю. Пецева, 

които са членове на научния колектив по договора, се налага да бъде извършена промяна 

в състава му с присъединяване към научния колектив на студентите Д. Парк, В. Радева 

и докторантката Р. Ганева. 

В колектива на партньорската организация (Институт по полимери, БАН), поради 

преминаване на друга работа членовете на колектива ас. Е. Велева- Костадинова, З. 

Генова (ДО) и Л. Ерменкова (СТ) са заменени с М. Александрова (МУ) и студентите Е. 

Димитров, Р. Станчева и С. Долева. 

Поради кончина, от състава на научния колектив отпадат член кор. проф. д-р З. Лалчев, 

дбн и гл. ас. д-р М. Кюлавска. 

Приложени са: 

• Писмено съгласие от напускащите членове на научния колектив.  

• Писмено съгласие от предложените нови членове на научния колектив.  

• Автобиографии на новите членове на научния колектив 

• Писмено съгласие от научния колектив. 

• Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК:  

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

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

установи, че молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките за 

конкурса и приема напускането на студентите В.  Дойчинов и Г. Аврамов, както и 

докторантката Ю. Пецева и включването на студентите Д. Парк, В. Радева и 

докторантката Р. Ганева, както и отпадането на член кор. проф. д-р Здравко Лалчев, дбн 

и гл. ас. д-р Мария Кюлавска. 

Също така приема промяната в партньорската организация с напускането на ас. Е.  

Велева- Костадинова, Зл. Генова (ДО) и Л. Ерменкова (СТ) и включването на тяхно 

място на М. Александрова (МУ) и студентите Е. Димитров, Р.  Станчева и С. Долева. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна. 

 

Решение на ИС: 

На основание решението на ПНЕК ИС приема напускането на научния колектив по 

Договор № КП-06-Н23/7 от 18.12.2018 г. на студентите В. Дойчинов и Г. Аврамов 

както и докторантката Ю. Пецева, и включването на студентите Джонг Парк, В. 

Радева и докторантката Р. Ганева. отпадането на член кор. проф. д-р З. Лалчев, дбн и 

гл. ас. д-р М. Кюлавска. 

Също така приема промяната в партньорската организация с напускането на ас. Е. 

Велева- Костадинова, Зл. Генова (ДО) и Л. Ерменкова (СТ) и включването на тяхно 

място на М. Александрова (МУ) и студентите Е. Димитров, Р. Станчева и С. Долева. 

 

1.5.3. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н43/2 от 27.11. 2020г. 

Тема: „Проучвания върху клетъчния и хуморален имунен отговор при пациенти с остра 

и хронична форма на токсоплазмоза“ 

Ръководител: Проф. д-р И. Райнова, дмн 
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Базова организация: НЦЗПБ 

Етап на изпълнението: Етап I 

Оценка за изпълнението: Добър 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 80-90% 

Първоначална обща сума на договора: 138 800.00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 69 400.00 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА за първи етап: 5 817.49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 53 832.51 лв.  

Преведени средства за втори етап: неприложимо 

Прехвърлени средства от първи етап: 15 567.49 лв. ( 9 750,00 лв. от допълнителни 

средства за ДМА и ДНМА и 5 817.49 лв. неизразходвани средства без т.7 ДМА) 

Сума за отчитане за втори етап: неприложимо 

Неизразходвани средства втори етап: неприложимо 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: неприложимо  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: неприложимо  

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: неприложимо  

Сума за възстановяване на ФНИ: неприложимо 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 1 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 1 

 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н43/2 от 27.11. 2020 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-2175 от 21.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0608 че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53 832,51 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н43/2 от 27.11. 2020 г. 

с 59 400 лв., плюс заявената сума за втория етап на проекта допълнителна сума по т.7 

от финансовия план за ДМА и ДНМА, в размер на 10 000 лв., или общо 69 400,00 лв., 

като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 5567,49 лв, 

представляваща 10,1% от ПДР (55 000), да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап. 

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 250,00 лв., да бъде 

прехвърлена и отчетена за втори етап. (сумата от 9 750,00 лв. за ДМА и ДНМА е 

прехвърлена за втори етап с решение на ПНЕК в Протокол 2 от 01.10.2021 г.)  

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 74 967,49 лв. 

 

Решение на ИС: 
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1. На основание чл. 82 от ПФНИ и липсата на научни публикации, ИС приема 

оценка „Задоволителен“ на научната част по Договор КП-06-Н43/2 от 27.11. 

2020 г.  

2.  Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище, с 

вх. № ФНИ-2175 от 21.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0608 че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 53 832,51 

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

3. Приема да се финансира втори етап по Договор КП-06-Н43/2 от 27.11. 2020 г. 

в размер на 41 580,00 лв., като предвидената за втори етап сума в размер на 

59 400,00 лв. е редуцирана с коефициент 0,7. Да бъде сключено допълнително 

споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 5567,49 лв ., 

представляваща 10,1% от ПДР (55 000), да бъде прехвърлена и отчетена за 

втори етап. 

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 250,00 лв., да 

бъде прехвърлена и отчетена за втори етап. ( сумата от 9 750,00 лв. за ДМА и 

ДНМА е прехвърлена за втори етап с решение на ПНЕК в Протокол 2 от 

01.10.2021 г.) 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 57 147,49 лв., от 

които 10 000 лв. за ДМА. 

 

 

1.5.4. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н43/1 от 27.11. 2020 г. 

Тема: „Молекулярно-вирусологичен анализ на въведения и разпространен 

нововъзникнал пандемичен вирус SARS-CoV-2 в България, чрез новогенерационно 

секвениране и комбиниран епидемиологичен и филогенетичен анализ“  

Ръководител: Доц. Ив. Иванов, дв 

Базова организация: НЦЗПБ 

Етап на изпълнението: Етап I 

Оценка за изпълнението: Много добър 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000,00 лв. 

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

Неизразходвани средства първи етап: 11 126,24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0  

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 48 873,76 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 2 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): ……  

От тях с благодарност и към други проекти: 2  

Участия в научни форуми: 4 

 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н43/1 от 27.11. 2020 

г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-2150 от 20.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0608 че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 873,76 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н43/1 от 2020 г. с 54 000 лв. 

плюс заявената сума за втория етап на проекта допълнителна сума за ДМА и ДНМА, в 

размер на 6 000 лв., или общо 60 000,00 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 5126,24  лв, 

представляваща 10,3% от ПДР (49 650), да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 6000,00 лв., да бъде 

прехвърлена и отчетена за втори етап.  

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 71 126,24 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по Договор КП-06-Н43/1 от 27.11. 2020 г., на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

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

№ ФНИ-2150 от 20.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0608 че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 48  873,76 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н43/1 от 2020 г. 

с 54 000 лв. плюс заявената сума за втория етап на проекта допълнителна сума 

за ДМА и ДНМА, в размер на 6 000 лв., или общо 60 000,00 лв., като се сключи 

допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 5126,24 лв, 

представляваща 10,3% от ПДР (49 650), да бъде прехвърлена и отчетена за 

втори етап. 

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 6000,00 лв., да 

бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 71  126,24 лв. 

 

1.5.5. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДН03/14 от 19.12.2016г. 

Тема: „Микро РНК профилиране при аденокарциноми и плоскоклетъчни карциноми на 

белия дроб при български пациенти“ 

Ръководител: проф. д-р Р. Кънева, дб, 

Базова организация: Медицински Университет – София 

Етап на изпълнението: Втори 

Оценка на изпълнението: Много Добър 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 1 443,51 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0.00   

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 58 556,49 лв. 
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Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 1 443,51 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 61 443,51 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 12 565,97 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 195,58 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 48 681,96 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 107 238,45 лв. 

(I етап – 58 556,49 лв.; II етап – 48 681,96 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 12 761.55 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации за етап 2: 2 излезли от печат и 1 приета за публикуване  

От тях с импакт фактор: 2 (1 публикувана и 1 приета за печат)  

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност и към други проекти: 3  

Участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „много добър“ на научната част по договор ДН 03/14 от 19.12. 2016 г.,  на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

94ЙЙ/6 от 16.03.2021, от регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/14 от 2016 

г. да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо:107 238,45 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 1 443,51 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 61 443,51 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 48 877,54 лв. 

Признати: 48 681,96 лв. 

Непризнати: 195,58 лв.  

Неизразходвани средства: 12 565,97 лв. 

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

на 12 761,55 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на сумата по т.3 от 12  761,55 лв., да вземе 

решение за успешното приключване на договор ДН03/14 от 19.12.2016 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 03/14 от 19.12. 2016 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/6 от 16.03.2021, 

от регистриран одитор №0301, няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 03/14 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо:107 238,45 лв. 

Признати разходи за втори етап: 48 681,96 лв. 

Непризнати: 195,58 лв.  

Неизразходвани средства: 12 565,97 лв. 

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

размер на 12 761,55 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно 

договор ДН03/14 от 19.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

1.5.6. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН03/15 от 19.12.2016г. 

Тема: „Проучвания върху етиологичните причинители и риска от разпространение на 

предаваните с комари инфекции в България “ 

Ръководител: Проф. д-р Ива Христова, дмн 

Базова организация: НЦЗПБ 

Етап на изпълнението: краен (етап II) 

Оценка на изпълнението: Много добър 

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

Първоначална обща сума на договора: 98 000.00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 49 000.00 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 10 051,63 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0.00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 38948,37 лв. 

Преведени средства за втори етап: 49 000,00 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 10 051,63 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 59 051,63 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 0,22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0.00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 59 051,41 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 97 999,78 лв. 

(I етап – 38948,37 лв.; II етап – 59 051,41лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0,22 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 1 и 2: 7 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 5  

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 17 

 

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

приема оценка „ Много добър“ на научната част по договор ДН03/15 от 19.12.2016 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх. № 26/6 

17.01.2020 г, от регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/15 от 2016 г.  да бъде 

приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 98 000 лв. 

Признати разходи общо:97 999,78 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 10 051,63 лв. 

Преведени средства за втори етап: 49 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 59 051.63 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 59 051.41 лв. 

Признати: 59 051.41 лв. 

Неизразходвани средства: 0,22 лв. 

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

на 0,22 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 0,22 лв., е възстановена на ФНИ на 11.02.2020 г. ПНЕК 

предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН03/15 от 

19.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН03/15 от 19.12.2016 г., на основание чл. 82  

от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 26/6 17.01.2020 г, 

от регистриран одитор няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор ДН03/15 от 19.12.2016 г. да бъде приета както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 98 000 лв. 

Признати разходи общо:97 999,78 лв. 

Признати разходи за втори етап: 59 051.41 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 0,22 лв. 

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

е в размер на 0,22 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 0,22 лв. е възстановена на ФНИ на 11.02.2020 

г. ИС приема да бъде приключен успешно договор ДН03/15  от 19.12.2016 г., 

като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.5.7. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН13/2 от 14.12. 2017г. 

Тема: „Т-регулаторни субпопулации и механизми на имуномодулация при IgE-

медиирана алергия” 

Ръководител: Доц. д-р Г. Николов, дм 

Базова организация: НЦЗПБ 

Етап на изпълнението: Етап 2/ Финален 

Оценка на изпълнението: Много добър 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: >90%  

Първоначална обща сума на договора: 80 000 лева 

Преведени средства за първи етап: 40 000 лева 

Неизразходвани средства първи етап: 9779,72 лева 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лева  

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 30 220,28 лева 

Преведени средства за втори етап: 39 470,28 лева 

Прехвърлени средства от първи етап: 9 779,72 лева 

Сума за отчитане за втори етап: 49 250,00 лева 

Неизразходвани средства втори етап: 15 724,59 лева 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лева  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 33 525,41 лева 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 63  745,69 лева 

(I етап – 30 220,28 лв.; II етап – 33 525,41 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 15 724,59 лева 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 2 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор):  2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 5 

 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН13/2 от 14.12. 2017 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ  

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

94ЕЕ/2 21.01.2022 г, от регистриран одитор №0608, че  разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/2 от 2017 г.  

да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 80 000 лв. 

Признати разходи общо:63 745,69 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 9 250,00 лв. 

Преведени средства за втори етап: 39 470,28 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 49 250,00 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 33 525,41 лв. 

Признати: 33 525,41 лв. 

Неизразходвани средства: 15 724,59 лв. 

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

на 15 724,59 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 15 724,59 лв., е възстановена на ФНИ на 28.03.2022 г. 

ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН13/2  

от 14.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 
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1. На основание предложението на ПНЕК и двама въздържали се членове на ИС, 

ИС приема оценка „Много добър“ на научната част по договор Д13/2 от 

14.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №94ЕЕ/2 21.01.2022 г, 

от регистриран одитор №0608 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН13/2 от 14.12.2017 г. да бъде приета както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 80 000 лв. 

Признати разходи общо: 63 745,69 лв. 

Признати разходи за втори етап: 33 525,41 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 15 724,59 лв. 

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

в размер на 15 724,59 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 15 724,59 лв., е възстановена на ФНИ на 28.03.2022 

г. ИС приема да бъде приключен успешно договор ДН13/2 от 14.12.2017 г., 

като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.5.8. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН13/4 от 15.12. 2017г. 

Тема: „ Разпространение и еволюция на ендемичен мултирезистентен генотип на 

Mycobacterium tuberculosis (SIT41 подгрупа TUR) в България“. 

Ръководител: Проф. д-р Ст. Панайотов, дм 

Базова организация: НЦЗПБ 

Етап на изпълнението: Етап 2/ Финален 

Оценка на изпълнението: Много добър 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лева 

Актуализирана сума на договора (17.12.2019г.) 102 000 лева  

Преведени средства за първи етап: 60 000 лева 

Неизразходвани средства първи етап: 11 691,01 лева 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лева  

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 48  308,99 лева 

Преведени средства за втори етап: 42 000лева 

Прехвърлени средства от първи етап: 11 691,01 лева 

Сума за отчитане за втори етап: 53 691,01 лева 

Неизразходвани средства втори етап: 40,95 лева 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лева  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 53650,06 лева  

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 101959,05лева  

(I етап – 48 308,99 лв.; II етап – 53 650,06 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 40,95 лева 

Брой докторанти в проекта:  2 

Брой млади учени в проекта:  2 

Брой научни публикации за етап 1 или 2:  5 (10)* 

От тях с импакт фактор: 2 (5)* 

От тях с импакт ранг без импакт фактор:  2(4)* 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор):5*  

От тях с благодарност и към други проекти: 4 
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Участия в научни форуми: 21 

 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН13/4 от 15.12. 2017 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ  

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

26/14 от 19.04.2022 г, от регистриран одитор №0608, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/4 от 2017 

г.да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо:101 959,05 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 11 691,01 лв. 

Преведени средства за втори етап: 42 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 53 691,01 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 53 650,06 лв. 

Признати: 53 650,06 лв. 

Неизразходвани средства: 40,95 лв. 

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

на 40,95 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 40,95 лв., е възстановена на ФНИ на 05.05.2022 г. ПНЕК 

предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН13/4 от 

15.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор Д13/4 от 15.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. 26/14 от 19.04.2022г, от 

регистриран одитор №0608 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН13/4 от 15.12.2017 г. да бъде приета както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо: 101 959,05 лв. 

Признати разходи за втори етап: 53 650,06 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 40,95 лв. 

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

размер на 40,95 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 40,95 лв., е възстановена на ФНИ на 05.05.2022 г. 

ИС приема да бъде приключен успешно договор ДН13/4  от 15.12.2017 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.5.9. Обсъждане на Технически Доклад за напредък по проект КП-06-ДВ-3/16.12.2019, 

ННП ВИХРЕН с решение на ИС в Протокол 9 от 09.12.2021 г.: „При получаване на 

задоволителна оценка при оценяване изпълнението на първата година на проекти по 

договори, финансирани по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за 

развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/, ръководителите следва да подадат 
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доклад за напредъка на проекта през втората година, спазвайки указанията на ФНИ 

за предаване на научен отчет, информация за изразходването на финансовите 

средства по проекта и назначения персонал. Срокът за подаване на доклада е 1 месец 

след приключване на втората година. Одобрението на доклада за напредъка от ИС е 

условие за финансирането на четвъртата година от изпълнението на съответния 

проект.“  

От доц. д-р Таня Димова,  

ръководител на проект “Иновативни 3D органотипни модели за проучване на 

взаимодействията между ембриона и майчините имунни клетки при (не)успешната 

имплантация при жената” с акроним 3DModeInAction 

Решение на ПНЕК:  

ПНЕК приема Техническия доклад за напредък и оценява дейността по проекта и 

постигнатите резултатите, подкрепени с публикации. 

 

Решение на ИС: 

ИС приема Техническия доклад за напредък по Договор КП-06-ДВ-3/16.12.2019, 

ННП ВИХРЕН и постигнатите резултати, подкрепени с публикации. 

 

 

1.6. Доклад с вх. № ФНИ-2819 от 27.07.2022 г. от проф. Маргарита Младенова – 

председател на ПНЕК по Хуманитарни науки към Фонд „Научни изследвания“ относно 

предложения по доклади на ръководители на договори и приемане на финансови отчети.  

  

1.6.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор ДМ20/3 от 18.12.2017 г. на тема: „Жените сред елита на турското 

население в България през втората половина на 20 век“ с ръководител д-р Г. Бойков, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 983,55 лв.     

Непризнати разходи от финансовия одитор: 1,74 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 014,71 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 985,29 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: не 

Участия в научни форуми: 5 
 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор ДМ20/3 от 18.12.2017. на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94СС/6 от регистриран одитор с 

№ 0633 няма направени бележки и приема финансовата част на договор ДМ20/3 от 

18.12.2017. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 014,71 лв. 

Непризнати разходи: 1,74 лв. 

Неизразходвани средства: 983,55 лв. 

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

на 985,29 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДМ20/3 от 18.12.2017 г., като бъде подписан протокол 

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

изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДМ20/3 от 18.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94СС/6 от регистриран 

одитор с № 0633 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДМ20/3 от 18.12.2017. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 014,71 лв. 

Непризнати разходи: 1,74 лв. 

Неизразходвани средства: 983,55 лв. 

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

размер общо на 985,29 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДМ20/3 от 18.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.6.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор ДН 20/8 от 11.12.2017 г. на тема: „Културна интеграция и 

адаптация на имигрантите в България“ с ръководител доц. д-р П. Христов, ИЕФЕМ – БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 101 669,85 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 59 970,50 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап : 1 620,58 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 58 349,92 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 43 319,93 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 41 699,35 лв. (сумата от 59 570,59 лв. е редуцирана с 

коеф. 0,7) 

Неизразходвани средства за Втори етап: 8 443,21 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 34 876, 72 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 93 226,64 лв. 

(I етап – 58 349,92 лв.; II етап – 34 876,72 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 4  
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Брой научни публикации (общо): 27  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 27 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 40 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор ДН 20/8 от 11.12.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/12 от регистриран одитор с 

№ 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор ДН 20/8 от 

11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 93 226,64 лв. 

Признати разходи за втори етап: 34 876, 72 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 8 443,21 лв. 

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

на 8 443,21 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДН 20/8 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол 

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

изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН 20/8 от 11.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/12 от регистриран 

одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор ДН 

20/8 от 11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 93 226,64 лв. 

Признати разходи за втори етап: 34 876, 72 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 8 443,21 лв. 

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

размер общо на 8 443,21 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДН 20/8 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.6.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор КП-06-М40/1 от 13.12.2018 г. на тема: „Европейски влияния в 

модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“ с 

ръководител гл. ас. д-р А. Миланова, Институт за балканистика с Център по тракология при 

БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 30 000 лв. 
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Преведени средства: 30 000 

Неизразходвани средства: 254,98 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 29 745,02 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 254,98 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 9 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0  

От тях с благодарност само към ФНИ: 9 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 7 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-M40/1 от 10.12.2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-749 от регистриран одитор 

с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор КП-06-M40/1 от 

10.12.2019 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 29 745,02 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 254,98 лв. 

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

на 254,98 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор КП-06-M40/1 от 10.12.2019 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор КП-06-M40/1 от 10.12.2019., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-749 от регистриран 

одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор КП-

06-M40/1 от 10.12.2019 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 29 745,02 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 254,98 лв. 

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

размер общо на 254,98 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

КП-06-M40/1 от 10.12.2019 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н 40/7 от 10.12.2019 г. на тема „Преходът след 1989 г. – 
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интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в 

съвременната българска литература“, ръководител: доц. д-р А. Бурова, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 110 400 лв. 

Преведени средства: 55 200, 00 лв. 

Неизразходвани средства: 15 345,79 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 854,21 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 14 

От тях с импакт фактор:0 

От тях с импакт ранг: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 13 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 12 

 

 Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-Н 40/7 от 10.12.2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

100 от регистриран одитор с № 0387, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 39 854,21 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н 40/7 от 10.12.2019 г. в 

размер на 52 569,21, като от предвидената за втори етап сума от 55 200 лв. е приспадната 

сумата по т. 5 – 2 630,79 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер на 0 лв.), като се 

сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 15 345,79 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 12 715 лв. да се прехвърли за втори 

етап на договора. 

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на 2 630,79 лв. да 

се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап на договора. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 67 915лв. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП-06-Н 40/7 от 10.12.2019 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

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

ФНИ-100 от регистриран одитор с № 0387, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 39 854,21 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на КП-06-Н 40/7 от 10.12.2019 г. в размер на 

52 569,21, като от предвидената за втори етап сума от 55 200 лв. е приспадната сумата 

по т. 5 – 2 630,79 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер на 0 лв.), като се 

сключи допълнително споразумение. 
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4. Частта от неизразходваните средства (общо 15 345,79 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 12 715 лв. да 

се прехвърли за втори етап на договора. 

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на 2 630,79 

лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап 

на договора. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 67 915 лв. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н 40/11 от 12.12.2019 г. на тема „Прозодични аспекти на 

българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“, 

ръководител: доц. д-р М. Пацева- Момова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9 215,78 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 784,22 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 21 

От тях с импакт фактор: 6 

От тях с импакт ранг: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 16 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 27 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-Н 40/11 от 12.12.2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

19 от регистриран одитор с № 0387, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 50 784,22 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н 40/11 от 12.12.2019 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 215,78 лв. (16,6 % от преките допустими разходи 

(55 245 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора, като се сключи 

допълнително споразумение.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 69 215,78 лв. 

 

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

научната част по договор КП-06-Н 40/11 от 12.12.2019 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

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

ФНИ-19 от регистриран одитор с № 0387, че разходите по договора са признати и 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 23/29.07.2022         78 

 

 

законосъобразни в размер на 50 784,22 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н 40/11 от 12.12.2019 

г. в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 215,78 лв. (16,6 % от преките допустими 

разходи (55 245 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора, като 

се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 69 215,78 лв. 

 

1.7. Доклад с вх. № ФНИ-2672 от 18.07.2022 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. 

 

1.7.1. Доклад с вх. № ФНИ-2111 от 17.06.2022 г. от проф. М. Карабалиев, ръководител на 

договор КП-06-Китай/6 от 20.11.2020 г., на тема: „Разработване на наноструктурирани 

повърхности за специфично детектиране на протеини и клетки“, Тракийски университет – 

Стара Загора.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 20.11.2023 г. 

Обосновка: Във връзка с възникналата пандемия от Ковид-19 са налице затруднения в 

изпълнение на програмата за взаимните визити на научните колективи, по причина на 

забрана за приемане на посещения от чужбина в Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 

Province, China.  

Това води до известно забавяне на изпълнението на научната програма, свързано с 

провеждане на съвместни експерименти в Китай, както и на програмата за изпълнение на 

резултатите, предвиждаща участия в научни форуми. 

Приложения: 

 Съгласувателно писмо от ръководителя на партньорската организация Prof. Dr. 

Changyou Gao. 

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 Двустранно и 

международно сътрудничество приема срока на договор КП-06-Китай/6 от 20.11.2020 г. да 

бъде удължен с 12 месеца до 20.11.2023 год., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 20.12.2023 год. 

 

Решение на ИС: 

Приема срока на договор КП-06-Китай/6 от 20.11.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца 

до 20.11.2023 год., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 20.12.2023 год. 

 

1.7.2. Доклад с вх. № ФНИ-2380 от 01.07.2022 г. от доц. д-р Б. Янев, ръководител на договор 

№ КП-06-Русия/11 от 27.09.2019 г., на тема „Новата фразеология в Нова Европа - руски и 

български свръхсловни неологизми в съвременното комуникативно пространство“, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.  

Относно: Удължаване на срока на изпълнението на договора с още 6 месеца, като така 

общото удължаване ще бъде 18 месеца – до 27.03.2023 г. 
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Обосновка: Искането за удължаване на срока на договора се дължи на усложнената 

международна обстановка и невъзможността за изпълнението на ключови дейности по 

проекта. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество не приема срока 

на договор КП-06-Русия/11 от 27.09.2019 г. да бъде удължен с още 6 месеца, като така 

общото удължаване ще бъде 18 месеца – до 27.03.2023 г., тъй като според ПФНИ 

максималния срок за удължаване на договора е 12 месеца. Срок за предаване на отчета за 

окончателния етап – 27.10.2022 год. 

 

Решение на ИС: 

Не приема срока на договор КП-06-Русия/11 от 27.09.2019 г. да бъде удължен с още 

6 месеца, като така общото удължаване ще бъде 18 месеца – до 27.03.2023 г., тъй като 

според ПФНИ максималния срок за удължаване на договора е 12 месеца. Срок за 

предаване на отчета за окончателния етап – 27.10.2022 год. 

 

1.7.3. Доклад с вх. № ФНИ-2393 от 01.07.2022 г. от проф. дмн Н. Попиванов, ръководител 

на договор КП-06-Русия/28 от 16.12.2020 г., на тема „Тримерни гранични задачи за 

уравнения от смесен тип, задачи със спектрален параметър и интегрални уравнения“, 

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на договора с 12 месеца – до 16.12.2023 г. 

Обосновка: Причините за исканото удължаване са две – КОВИД-19 и войната в Украйна. 

Съвместната работа с техните партньори от МГУ върви успешно, но всичко е в дистанционна 

форма; 

КОВИД-19 възпрепятства две от планираните международни конференции през 2021 г. и 

2022 г., които са се провели дистанционно и в смесен формат, без реалното участие на нито 

един техен колега от Русия. Същото се е случило и с трета конференция през 2021 г. в 

Москва, Русия, като нито един от българските участници не е успял да участва. Избухването 

на войната в Украйна, от друга страна, спира провеждането на предвиден за месец юли 

Световен конгрес по математика в Санкт Петербург. 

Колективът остава с надеждата, че реалното сътрудничество от предишните години ще 

продължи. 

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 Двустранно и 

международно сътрудничество приема срока на договор КП-06-Русия/28 от 16.12.2020 г. да 

бъде удължен с 12 месеца до 16.12.2023 год., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 16.01.2024 год. 

 

Решение на ИС: 

Приема срока на договор КП-06-Русия/28 от 16.12.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 16.12.2023 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 16.01.2024 год. 

 

1.7.4. Доклад с вх. № ФНИ-2398 от 01.07.2022 г. от доц. д-р Ю. Чакърова, ръководител на 

договор № КП-06-Русия/12 от 27.09.2019 г., на тема „Символика на руските и българските 

вербални текстове на културата“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.  

Относно: Удължаване на срока на изпълнението на договора с още 6 месеца, като така 

общото удължаване ще бъде 18 месеца – до 27.03.2023 г. 
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Обосновка: Искането за удължаване на срока на договора се дължи на усложнената 

международна обстановка и невъзможността за изпълнението на ключови дейности по 

проекта. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество не приема срока 

на договор КП-06-Русия/12 от 27.09.2019 г. да бъде удължен с още 6 месеца, като така 

общото удължаване ще бъде 18 месеца – до 27.03.2023 г., тъй като според ПФНИ 

максималния срок за удължаване на договора е 12 месеца. Срок за предаване на отчета за 

окончателния етап – 27.10.2022 год. 

 

Решение на ИС: 

Не приема срока на договор КП-06-Русия/12 от 27.09.2019 г. да бъде удължен с още 

6 месеца, като така общото удължаване ще бъде 18 месеца – до 27.03.2023 г., тъй като 

според ПФНИ максималния срок за удължаване на договора е 12 месеца. Срок за 

предаване на отчета за окончателния етап – 27.10.2022 год. 

 

1.7.5. Уведомление с вх. № ФНИ-2435 от 05.07.2022 г. от гл. ас. д-р Хр. Кондов, ръководител 

на проект по Договор КП-06-Индия/10 от 02.09.2019 г., на тема: „Получаване и изследване 

на хибридни неравновесни композити произведени чрез „обработка чрез триене и 

разместване“, Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и 

аеродинамика – БАН.  

Относно: Промяна на финансовия план, като бъде прехвърлена обща сума в размер на 4 980 

лв. от перо „Разходи за командировки“, както следва: 

 2370 лв. се прехвърлят в перо „Разходи за персонал“; 

 1000 лв. се прехвърлят в перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта“; 

 1610 лв. се прехвърлят в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи“. 

Обосновка: Промените са обусловени от невъзможността партньорите им от Индийска 

страна да изпратят образци от неравновесни хибридни композити, получени чрез обработка 

с триене и размесване, поради възникналата КОВИД пандемия, както и невъзможността 

учените от двете страни да осъществят планираните визити. Това е наложило създаването на 

инструмент и извършването на голям брой експерименти за получаване на хибридни 

неравновесни композити посредством обработка с триене и размесване от българския 

колектив и създаване на техни образци от неравновесни хибридни композити, които в 

последствие се изследват в съответствие с работната програма.  

Приложения: 

 Стар финансов план; 

 Актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема да бъдат 

прехвърлени общо 4980 лв. от перо „Разходи за командировки“, като от тях 2370 лв. се 

прехвърлят в перо „Разходи за персонал“, 1000 лв. се прехвърлят в перо „Разходи за външни 

услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ и 1610 лв. в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи“, които представляват 19,3 % от преките допустими 

разходи (25 760 лв.) на договор КП-06-Индия/10 от 02.09.2019 г., като се сключи 

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

 

Решение на ИС: 
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Приема да бъдат прехвърлени общо 4980 лв. от перо „Разходи за командировки“, като 

от тях 2370 лв. се прехвърлят в перо „Разходи за персонал“, 1000 лв. се прехвърлят в 

перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ и 1610 

лв. в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“, които 

представляват 19,3 % от преките допустими разходи (25 760 лв.) на договор КП-06-

Индия/10 от 02.09.2019 г., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 

 

1.7.6. Доклад с вх. № ФНИ-2456 от 06.07.2022 г. от проф. д-р М. Дачева, ръководител на 

договор КП-06-Русия/5 от 11.12.2020 г., на тема „Изследване на динамичното поведение на 

деформируеми тела при отчитане на ефектите на наследственост на материала“, Институт по 

механика – БАН. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на договора с 12 месеца – до 11.12.2023 г. 

Обосновка: Мотивите за това искане са свързани с пандемичната обстановка в страната през 

първата година и половина на изпълнение на договора, което е довело до спиране на издаване 

на визи от страна на Руската федерация, с което се наруши работата по проекта и е направило 

невъзможно осъществяването на заложените посещения в партньорската организация – 

Институт по механика към Московския държавен университет „Ломоносов“ (МГУ). Това 

обстоятелство не е позволило на членовете на българския екип да изпълнят заложените в 

работната програма съвместни изследвания, които изискват работа в лаборатории на 

Института по механика към МГУ.  

Колективът не спирал да работи по изпълнение на останалите задачи от работната програма 

(списък с публикации, излезли от печат към този момент е даден в приложение 1 към 

доклада), а комуникацията с партньорите се осъществява в общ канал в discord. Във връзка с 

последните събития, колективът е преразгледал плановете си за командировки до 

партньорската организация и биха искали да имат възможност да разпространят получените 

в рамките на проекта резултати чрез повече участия в международни научни форуми, 

включително такива, които ще се проведат присъствено през 2023 г. и са тясно 

специализирани в областта на техните изследвания. 

Настоящото искане е съгласувано с ръководството на базовата организация, Институт по 

механика към БАН, както и с партньорите от РФ. 

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 Двустранно и 

международно сътрудничество приема срока на договор КП-06-Русия/5 от 11.12.2020 г. да 

бъде удължен с 12 месеца до 11.12.2023 год., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 11.01.2024 год. 

 

Решение на ИС: 

Приема срока на договор КП-06-Русия/5 от 11.12.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца 

до 11.12.2023 год., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 11.01.2024 год. 

 

1.7.7. Заявление с вх. № ФНИ-1613 от 05.05.2022 г. от проф. д-р В. Гинева, ръководител на 

договор КП-06-Русия/15 от 11.12.2020 г., на тема „Изследване на разпространението на 

геомагнитните смущения до средни ширини и идентификация на техните междупланетни 

драйвери за разработка на прогноза на космическото време на средни ширини“, Институт за 

космически изследвания и технологии - БАН. 

Относно: 
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1. Разрешение за закупуване на един перманентен лиценз за IDL с модул математика и 

статистика на стойност 4645 долара (около 8129 лв.). 

2. При положително решение на молбата по т.1 се иска промяна на финансовия план на 

договора, като бъде прехвърлена сумата от 2000 лв. от перо „Разходи за командировки“ в 

перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“. 

Обосновка: 

1. В разходите по проекта, в перото „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“ е предвидено закупуване на лиценз за програмен език IDL8.7 за 

пресмятания, статистически изследвания и визуализация на резултатите. Софтуерът им е 

абсолютно необходим за изпълнение на задачите по проекта. Би следвало този разход да е 

допустим, след като проектът и финансовият му план са одобрени.  

Според правилата за допустимите разходи за различните видове конкурси на ФНИ, които се 

прилагат за договори, подписани след 1.11.2020 г. и според счетоводната политика на ИКИТ-

БАН, разходът за лиценз за софтуер се класифицира като дълготраен нематериален актив и 

не би могъл да бъде одобрен по проекта. 

Поради това се иска да се разгледа този случай допълнително. Иска се да получат разрешение 

да закупят един перманентен лиценз за IDL с модул математика и статистика на стойност 

4645 долара (около 8129 лв.). Този софтуер е необходим за разработката на каталога за 

магнитни смущения, включена в задачите на проекта, и изследванията на отклика на 

магнитното поле на средни ширини на магнитосферните суббури. Работата по тази задача ще 

продължи и след приключването на проекта, понеже създаденият каталог постоянно ще се 

актуализира и допълва с нови данни. Предвижда се той да е общодостъпен, разположен на 

сайта на института. 

2. Преразпределението се налага, защото трябва да се заплати ДДС в размер 20% от 

сумата на покупката. 

Молбата се подкрепя от ръководителя на базовата организация. 

ПНЕК разгледа доклада в протокол 7 от 20.05.2022 г. като решението е да вземе окончателно 

решение, след като направи консултация с финансов експерт. 

Беше получено следното становище от финансовия експерт – г-жа Даниела Козовска: 

Съгласно насоките на конкурса: 

2.3. Категории допустими разходи  

Приемливи разходи за финансиране на научни изследвания и мобилност от българска страна 

в рамките на настоящата процедура са следните видове разходи: 

a) Преки разходи за: 

 командировки;  

 персонал; 

 външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта; 

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

на проекта.  

б) Непреки разходи:  

 разходи за обслужване на проекта от базовата организация. 

 разходи за финансов одит на проекта. 

Разходите за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта, които включват и разходи по широко разпространение на 

резултатите от научните изследвания, при неизключителни и недискриминационни условия, 

например чрез преподаване, бази данни със свободен достъп, публикации или софтуер с 

отворен код, организиране на семинари и други, извършени пряко във връзка с изпълнението 
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на проекта. Размерът на тези разходи е до 30% от преките допустими разходи за 

изпълнението на проекта.  

Разходите за ДМА и ДНМА са недопустим разход, съгласно насоките на конкурса. 

Може би е удачно да се попита и одитора по договора. 

Решение на ПНЕК:  
1. Във връзка с това, че разходът за софтуер IDL с модул математика и статистика на 

стойност 4645 долара (около 8129 лв.) е бил заплануван във финансовия план и обосновка на 

договора в перо „Материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта“, ПНЕК няма основание да не приеме молбата на ръководителя за 

извършване на този разход. Въпросът относно включването на този разход в счетоводните 

документи на Института (НДМА) трябва да бъде решен от главния счетоводител на 

Института и одитора на проекта. 

2. ПНЕК предлага ИС да изрази мнението по този въпрос и да вземе окончателно 

решение. 

 

Решение на ИС: 

1. Не приема молбата за закупуване на един перманентен лиценз за IDL с модул 

математика и статистика на стойност 4 645 долара (около 8 129 лв.) по договор КП-

06-Русия/15 от 11.12.2020 г., тъй като разходът за него представлява НДМА, а 

съгласно Насоките на конкурса, този разход е недопустим. 

2. В съответствие с решението по т. 1 не приема мотивите на ръководителя за исканата 

промяна на финансовия план на договора, като съответно не приема прехвърлянето 

на сумата от 2 000 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи“. 

 

1.7.8. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/9 от 2019 г. за провеждане 

на международна научна конференция „Мултифункционални материали и устройства за 

фотониката и оптоелектрониката“, с ръководител проф. дфн В. Маринова, Институт по 

оптически материали и технологии – БАН. 

 Преведени средства: 9000 лв. 

 Неизразходвани средства: 40,88 лв. 

 Място на провеждане: гр. Банско 

 Период на провеждане: 23.07. – 26.07.2019 г. 

 Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 52   

От чужбина 7 16 % От 3 страни: Тайван, Италия 

Гърция 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти/студенти  

19 36%  

Изнесени доклади 30 доклади 

20 постери 

  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 40,88 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/9 от 2019 г. 
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- Приема неизразходваните средства в размер на 40,88 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/9 от 2019 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 40,88 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.7.9. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/13 от 2019 г. за провеждане 

на XXIX Международен научен симпозиум „Метрология и метрологично осигуряване 2019 

г.“, с ръководител проф. д.т.н. Хр. Радев, Технически Университет – София. 

 Преведени средства: 9000 лв. 

 Неизразходвани средства: 307 лв. 

 Място на провеждане: гр. Созопол 

 Период на провеждане: 06.09. – 10.09.2019 г. 

 Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 141   

От чужбина 89 63 % От 8 страни: Израел, Киргизия, 

Полша, Русия, Узбекистан, 

Украйна, Чехия и Чили 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти/студенти  

18 13%  

Изнесени доклади 69 доклади 

35 постери 

  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 307 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/13 от 2019 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер на 307 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/13 от 2019 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 307 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.7.10. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/28 от 2019 г. за провеждане 

на XXIV Международна научна конференция „Транспорт 2019“, с ръководител проф. д-р 

инж. Д. Тодорова, Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”.  

 Преведени средства: 9000 лв. 

 Неизразходвани средства: 0 лв. 

 Място на провеждане: Боровец, хотел «Самоков» 
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 Период на провеждане: 03.10. – 05.10.2019 г. 

 Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 180   

От чужбина 25 14 % От 7 страни: Русия, Словакия, 

Словения, Сърбия, 

Северна Македония, Typция. 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти/студенти  

44 24%  

Изнесени доклади 125 доклади 

 

  

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/28 от 2019 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/28 от 2019 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.7.11. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/30 от 05.08.2019 г. за 

провеждане на XIX-ти Симпозиум “Полимери 2019”, с ръководител проф. д-р Н. Косева, 

Институт по полимери – БАН. 

 Преведени средства: 8870 лв. 

 Неизразходвани средства: 0 лв. 

 Място на провеждане: гр. Поморие 

 Период на провеждане: 09.09. – 12.09.2019 г. 

 Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 69   

От чужбина 18 26 % От 6 страни: Полша, САЩ, 

Япония, Гърция, Турция и 

Румъния 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти/студенти  

23 33%  

Изнесени доклади 24 доклади 

47 постери 

  

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/30 от 05.08.2019 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/30 от 05.08.2019 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.7.12. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/33 от 2019 г. за провеждане 

на XXVIII Международна Научна Конференция ”Електронна техника ЕТ 2019“, с 

ръководител чл.-кор. проф. дтн Г. Михов, Технически университет – София. 

 Преведени средства: 9000 лв. 

 Неизразходвани средства: 305,84 лв. 

 Място на провеждане: гр. Созопол 

 Период на провеждане: 12.09. – 14.09.2019 г. 

 Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 108   

От чужбина 13 12 % От 11 страни: Беларус, Белгия, 

Гърция, Индия, Китай, Литва, 

Нидерландия, Русия, САЩ, 

Словакия, Япония 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти/студенти  

19 18%  

Изнесени доклади 15 доклади 

90 постери 

  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 305,84 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/33 от 2019 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер на 305,84 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/33 от 2019 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 305,84 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.7.13. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/35 от 03.10.2019 г. за 

провеждане на Научна конференция с международно участие „Софийски електрохимични 

дни – 2019 г.“, с ръководител проф. д-р А. Стоянова, Институт по електрохимия и енергийни 

системи – БАН. 

 Преведени средства: 8930 лв. 

 Неизразходвани средства: 0,82 лв. 

 Място на провеждане: гр. София 

 Период на провеждане: 16.10. – 19.10.2019 г. 

 Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 
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Общо участници 72   

От чужбина 15 21 % От 8 страни: Азербайджан, 

Германия, Египет, Италия, 

Румъния, Сърбия, Франция, Чехия. 

Млади учени, докторанти 

и 

постдокторанти/студенти  

21 29  

Изнесени доклади 38 доклади 

37 постери 

  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0,82 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/35 от 03.10.2019 г. 

- Приема неизразходваните средства в размер на 0,82 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/35 от 03.10.2019 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 0,82 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.7.14. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор № ДНТС/Австрия 01/8 от 2017 г. на тема: „Приложимо 

статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите“, с ръководител доц. д-

р П. Йорданова, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

Данни за проекта: 

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

 Първоначална обща сума на договора: 19 000 лв. 

 Преведени средства: 19 000 лв. 

 Неизразходвани средства: 7 168,33 лв. 

 Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

 Признати разходи от финансовия одитор: 11 831,67 лв. 

 Брой докторанти в проекта: 0 

 Брой млади учени в проекта: 0 

 Брой научни публикации (общо): 21 

 От тях с импакт фактор: 11 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 7 

 Брой публикации с благодарност към ФНИ: 21 (всички статии са с 

благодарности към 2 и повече проекта) 

   Участия в научни форуми: 17 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДНТС/Австрия 01/8 от 2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ДД/42 от 04.11.2020 г. от 

регистриран одитор с № 0378 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДНТС/Австрия 01/8 от 2017 г., да бъде приета, както следва: 
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Признати разходи общо: 11 831,67 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 7 168,33 лв. 

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

на 7 168,33 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДНТС/Австрия 01/8 от 2017 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДНТС/Австрия 01/8 от 2017 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ДД/42 от 04.11.2020 г. 

от регистриран одитор с № 0378 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор ДНТС/Австрия 01/8 от 2017 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 11 831,67 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 7 168,33 лв. 

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

размер общо на 7 168,33 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДНТС/Австрия 01/8 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.7.15. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор № ДНТС/Русия 02/6 от 14.06.2018 г. на тема: „Растения 

редуциращи химерни хепатит Е вирусоподобни частици, носещи М2е епитопа на инфлуенца 

вируса, източник на нови ваксини“, с ръководител гл. ас. д-р Г. Захманова, Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

Преведени средства: 25 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2 949,51 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 22 050,49 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 3 

Участия в научни форуми: 8 

 

Решение на ПНЕК: 
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1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДНТС/Русия 02/6 от 14.06.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/101 от 23.11.2020 г. от 

регистриран одитор с № 0260 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДНТС/Русия 02/6 от 14.06.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 22 050,49 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 2949,51 лв. 

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

на 2949,51 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор ДНТС/Русия 02/6 от 14.06.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДНТС/Русия 02/6 от 14.06.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/101 от 23.11.2020 

г. от регистриран одитор с № 0260 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДНТС/Русия 02/6 от 14.06.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 22 050,49 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 2949,51 лв. 

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

размер общо на 2949,51 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДНТС/Русия 02/6 от 14.06.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.7.16. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор № КП-06-Китай/4 от 18.12.2018 г. на тема: „Селекция и 

внедряване на нови жълто-зелени, хрупкави сортове ябълки в България и Китай“, с 

ръководител гл. ас. д-р Ст. Димитрова, Институт по земеделие – Кюстендил. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 26 000 лв. 

Преведени средства: 26 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 556,86 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 22 443,14 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): общо 10 (десет), в т.ч. една под печат 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 4 
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Брой публикации с благодарност към ФНИ: 10 

Участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор КП-06-Китай/4 от 18.12.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-195 от 19.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0303 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Китай/4 от 18.12.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 22 443,14 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3 556,86 лв. 

3. Сумата, в размер общо на 3 556,86 лв. е възстановена на Фонд „Научни изследвания“ на 

23.12.2021 год. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор КП-06-

Китай/4 от 18.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Китай/4 от 18.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-195 от 19.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0303 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Китай/4 от 18.12.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 22 443,14 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3 556,86 лв. 

3. Сумата, в размер общо на 3 556,86 лв. е възстановена на Фонд „Научни 

изследвания“ на 23.12.2021 год. 

4. Приема да бъде приключен успешно договор КП-06-Китай/4 от 18.12.2018 г., като 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.7.17. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор № КП-06-КОСТ/3 от 18.06.2019 г., КОСТ акция - CA 17104 - 

New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors, на тема: „Нови 

диагностични и терапевтични средства срещу тумори, проявяващи множествена лекарствена 

резистентност“, с ръководител проф. И. Цаковска, Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство – БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1 564,38 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 38 435,62 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 
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Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 5 

 От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 5 

Участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор КП-06-КОСТ/3 от 18.06.2019 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-4168 от 18.11.2021 г. от 

регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-КОСТ/3 от 18.06.2019 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 38 435,62 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1 564,38 лв. 

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

на 1 564,38 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор КП-06-КОСТ/3 от 18.06.2019 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-КОСТ/3 от 18.06.2019 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-4168 от 18.11.2021 

г. от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор КП-06-КОСТ/3 от 18.06.2019 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 38 435,62 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1 564,38 лв. 

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

размер общо на 1 564,38 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

КП-06-КОСТ/3 от 18.06.2019 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.7.18. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор № КП-06-Рила/2 от 20.12.2018 г. на тема: „Биоконсервиране 

чрез синергично действие на пробиотици и растителни екстракти (ESCAPE“, с ръководител 

проф. д.н. Г. Костов, Университет по хранителни технологии – Пловдив. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 12 000 лв. 

Преведени средства: 12 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6 980,68 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор: 5 019,32 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 1 

  Брой публикации с благодарност към ФНИ: 5 

 Участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор КП-06-Рила/2 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-172 от 18.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0240 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Рила/2 от 20.12.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 5 019,32 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 6 980,68 лв. 

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

на 6980,68 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор КП-06-Рила/2 от 20.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Рила/2 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-172 от 18.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0240 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Рила/2 от 20.12.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 5 019,32 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 6 980,68 лв. 

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

размер общо на 6 980,68 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

КП-06-Рила/2 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ВНЕК. 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-2732 от 21.07.2022 г. от проф. д.фз.н. Наталия Килифарска-

Недялкова - председател на Временната научно-експертна комисия по Процедура за 

финансова подкрепа на международни научни форуми в Република България и Програма 

COST към Фонд „Научни изследвания” относно разгледани проектни предложения по 

Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в Република 

България и Програма COST. 
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2.1.1. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-01-

0001 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2499 от 08.07.2022  
COST Акция: CA 18212 Molecular Dynamics in the GAS phase (MD-GAS) 

Тема на проекта: Оптично охлаждане и ускорение на неутрални частици с фемтосекундни 

лазерни импулси 

Период на изпълнение: 12.11.2019 – 11.11.2023  

Искана сума за две години: 31 300 лв. 

Ръководител: доц. д-р Е. Йорданова 

Базова организация: Институт по физика на твърдото тяло – БАН. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 31 250 лв. за 15 месеца до края на 

КОСТ акцията на проектно предложение ФНИ-2499 от 08.07.2022 г. (BG-175467353-2022-

01-0001), по COST Акция CA 18212 Molecular Dynamics in the GAS phase (MD-GAS), с 

ръководител доц. д-р Е. Йорданова.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 31 250 лв. за 15 месеца до края на КОСТ 

акцията на проектно предложение ФНИ-2499 от 08.07.2022 г. (BG-175467353-2022-

01-0001), по COST Акция CA 18212 Molecular Dynamics in the GAS phase (MD-GAS), 

с ръководител доц. д-р Е. Йорданова, като сумата да бъде преведена на два транша по 

15 625 лв. 

 

2.1.2. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0003 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2242 от 24.06.2022 

Наименование на конференцията: 6-ти Международен Конгрес на РАМИКС (RAMICS) в 

България „Допълващите валутни системи - мост в общностите“ 

Дати на провеждане: 27.10.2022 - 29.10.2022 г.  

Място на провеждане: УНСС 

Ръководител: доц. д-р Р. Вазов 

Базова организация: Висше училище по застраховане и финанси, София 

Искана сума: 9 900 лв. 

Форма на провеждане на форума: смесена (хибридна). 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за провеждане в смесена 

(хибридна) форма за проектно предложение ФНИ-2242 от 24.06.2022 г. (BG-175467353-

2022-02-0003), с ръководител доц. д-р Р. Вазов.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за провеждане в смесена 

(хибридна) форма за проектно предложение ФНИ-2242 от 24.06.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-0003), с ръководител доц. д-р Р. Вазов. 
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2.1.3. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0004 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2329 от 29.06.2022 

Наименование на конференцията: Международна конференция на Българското дружество 

по физиологични науки 

Дати на провеждане: 30.10.2022 - 01.11.2022 г.  

Място на провеждане: Хотел „Армира“, Старозагорски минерални бани 

Ръководител: проф. д-р Р. Калфин 

Базова организация: Институт по невробиология – БАН  

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2329 от 29.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0004), с ръководител проф. д-р Р. 

Калфин.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

2329 от 29.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0004), с ръководител проф. д-р Р. 

Калфин.  

 

2.1.4. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0005 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2332 от 29.06.2022 

Наименование на конференцията: Юбилеен теоретичен и образователен форум на тема 

„Образователната парадигма на 21-ви век: предизвикателства пред подготовката на 

бъдещите комуникационни специалисти“ 

Дати на провеждане: 02.11.2022 - 03.11.2022 г.  

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Ръководител: проф. д-р Н. Михайлов 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Искана сума: 6 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2332 от 29.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0005), с ръководител проф. д-р Н. 

Михайлов.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

2332 от 29.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0005), с ръководител проф. д-р Н. 

Михайлов.  

 

2.1.5. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0006 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2350 от 30.06.2022 
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Наименование на конференцията: Осемнадесета международна научна конференция 

„Space, Ecology, Safety – SES 2022“ 

Дати на провеждане: 19.10.2022 - 21.10.2022 г.  

Място на провеждане: София 

Ръководител: проф. дтн д-р по физика Г. Мардиросян 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии – БАН  

Искана сума: 6 800 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 800 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2350 от 30.06.2022 (BG-175467353-2022-02-0006), с ръководител проф. дтн д-р по 

физика Г. Мардиросян. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6 800 лв. за проектно предложение ФНИ-

2350 от 30.06.2022 (BG-175467353-2022-02-0006), с ръководител проф. дтн д-р по 

физика Г. Мардиросян. 

 

2.1.6. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0007 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2352 от 30.06.2022 

Наименование на конференцията: Юбилейна международна научна конференция „50 

години традиции и развитие на българския фолклор“ 

Дати на провеждане: 27.10.2022 - 28.10.2022 г.  

Място на провеждане: Пловдив, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

Ръководител: доц. д-р В. Казашка 

Базова организация: АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6 000 лв. за двудневен форум за 

проектно предложение ФНИ-2352 от 30.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0007), с 

ръководител доц. д-р В. Казашка.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране в размер на 6 000 лв., съгласно утвърдената 

Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в Република 

България за двудневен форум на проектно предложение ФНИ-2352 от 30.06.2022 г. 

(BG-175467353-2022-02-0007), с ръководител доц. д-р В. Казашка.  

 

2.1.7. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0008 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2356 от 30.06.2022 

Наименование на конференцията: 15-ти конгрес на микробиолозите в България с 

международно участие 

Дати на провеждане: 05.10.2022 - 08.10.2022 г.  
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Място на провеждане: Копривщица 

Ръководител: акад. А. Гълъбов, дмн 

Базова организация: Институт по микробиология – БАН  

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2356 от 30.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0008), с ръководител акад. А. Гълъбов, 

дмн. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

2356 от 30.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0008), с ръководител акад. А. Гълъбов, 

дмн. 

 

2.1.8. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0009 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2360 от 30.06.2022 

Наименование на конференцията: XXII Международна научна конференция по 

строителство и архитектура – ВСУ 2022  

Дати на провеждане: 06.10.2022 - 08.10.2022 г.  

Място на провеждане: София, Висше строително училище „Любен Каравелов“ 

Ръководител: доц. д-р инж. И. Стойнова 

Базова организация: Висше строително училище „Любен Каравелов“ 

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват следните 

документи, които е необходимо да се изискат: 

Структурирана програма разграфена по дни и часове. 

Исканата аргументация беше представена допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2360 от 30.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0009), с ръководител доц. д-р инж. И. 

Стойнова.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

2360 от 30.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0009), с ръководител доц. д-р инж. И. 

Стойнова.  

 

2.1.9. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0010 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2368 от 30.06.2022 

Наименование на конференцията: Четвърта международна научна конференция 

DIGILIENCE 2022 

Дати на провеждане: 28.09.2022 - 30.09.2022 г.  
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Място на провеждане: Дом на науката и техниката – гр. Пловдив 

Ръководител: проф. д-р Т. Тагарев 

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН  

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват следните 

документи, които е необходимо да се изискат: 

Структурирана програма разграфена по дни и часове; 

Списък на участниците от чужбина; 

Детайлна финансова обосновка. 

Исканата аргументация беше представена допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2368 от 30.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0010), с ръководител проф. д-р Т. 

Тагарев.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

2368 от 30.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0010), с ръководител проф. д-р Т. 

Тагарев.  

 

2.1.10. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0011 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2374 от 30.06.2022 

Наименование на конференцията: Международна научно-практическа конференция 

„КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В КОНТЕКСТА НА РЕЛАЦИЯТА ИНДУСТРИЯ 4.0 – 

ОБЩЕСТВО 5.0“ 

Дати на провеждане: 21.10.2022 - 22.10.2022 г.  

Място на провеждане: Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов  

Ръководител: доц. д-р Л. Тодоров 

Базова организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов 

Искана сума: 3 492 лв. 

Форма на провеждане на форума: смесена (хибридна). 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсва 

аргументация по отношение удовлетворяването на критерий 2.  

Исканата аргументация беше представена допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 3 492 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2374 от 30.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0011) с ръководител доц. д-р Л. Тодоров. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 3 492 лв. за проектно предложение ФНИ-

2374 от 30.06.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0011) с ръководител доц. д-р Л. 

Тодоров.  
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2.1.11. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0012 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2444 от 05.07.2022 

Наименование на конференцията: XXXII Международен симпозиум „Съвременни 

технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“ 

Дати на провеждане: 02.11.2022 - 04.11.2022 г.  

Място на провеждане: Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС), София. 

Ръководител: проф. д-р Д. Борисова 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии – БАН  

Искана сума: 3600 лв. 

Форма на провеждане на форума: смесена (хибридна). 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установиха следните пропуски 

в проектното предложение: 

Липсва аргументация по отношение удовлетворяването на критерий 2; 

Представена е работна програма за тридневен форум, която обаче е по-кратка от изисквания 

минимум от 20 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални 

мероприятия). Необходимо е или работната програма да се разшири с допълнителни научни 

сесии или исканата сума за съфинансиране да се редуцира съответствено; 

Докладите по покана липсват в структурираната програма на форума. 

Пропуските бяха отстранени допълнително, като при това исканата сума за 

съфинансиране беше редуцирана на 3 600 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 3600 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2444 от 05.07.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0012), с ръководител проф. д-р Д. 

Борисова.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 3 600 лв. за проектно предложение ФНИ-

2444 от 05.07.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0012), с ръководител проф. д-р Д. 

Борисова.  

 

По т. 3 от дневния ред – Обсъждане на покана по Национален план за възстановяване и 

устойчивост - "Създаване на мрежа от изследователски висши училища". 

 

3.1. В съответствие с решение на Министерски съвет (Протокол № 28 от 06.07.2022 г.) проф. 

дхн Г. Вайсилов бе поканен да представи пред членовете на Изпълнителния съвет Поканата 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Създаване на 

мрежа от изследователски висши училища", в изпълнение на Националния план за 

възстановяване и устойчивост. 

 

Решение на ИС: 

Приема текста на Поканата по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ "Създаване на мрежа от изследователски висши училища", в 

изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклади на управителя. 
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4.1. Доклад с вх. № ФНИ-2516 от 08.07.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев – управител 

на ФНИ  относно получено запитване от Австрийската агенция за международно 

сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания  за обявяване на 

съвместни конкурси. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема Фонд „Научни изследвания“ да обяви Конкурс за проекти по 

програми за двустранно сътрудничество България – Австрия през 2022 г. 

2. Приема Фонд „Научни изследвания“ да се включи в многостранен конкурс 

в рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. 

 

4.2. Доклад с вх. № ФНИ-2701 от 19.07.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев – управител 

на ФНИ относно предложение за разпределение на дейности по програми ERA-NET. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включена М. Савова - ст. експерт, секретар на НЕК като 

сътрудник по програма ERA-MIN 3. 

 

4.3. Доклад с вх. № ФНИ-2810 от 26.07.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев – управител 

на ФНИ относно проведено „Публично представяне на резултатите от работата по 

проектите от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания  по 

обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 - 2020 год.”. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

4.4. Доклад с вх. № 80/161 от 25.07.2022 г. от Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ 

относно изготвяне на коригиращ финансов отчет, съгласно посочените от АДФИ 

изисквания по договор ДФНИ Б02/24 от 2014 г. 

Базова организация - НИС при СУ "Св. Климент Охридски" 

Партньори:  

1. Медицински университет - София 

2. Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН 

 

Решение на ИС: 

В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за 

възстановяване по договор ДФНИ Б02/24 от 2014 г.: 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства: 225 000 лв. 

Неизразходвани средства: 45,21 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 7 945 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 217 009,79 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 7 990,21 лв. 

Възстановена е на ФНИ сумата от 1 235,00 лв. на 18.05.2021 г. от Институт 

по органична химия с Център по фитохимия-БАН 

Остатък за възстановяване: 6755,21 лв., от които: 

- За СУ "Св. Климент Охридски": 4 413,65 лв. 

- За Медицински университет – София: 2 230,20 лв. 
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4.5. Доклад с вх. № ФНИ-2739 от 21.07.2022 г. от Л. Христова – гл. експерт, секретар на 

НЕК  относно допусната техническа грешка в доклад на ПНЕК по двустранно 

сътрудничество и в т. 1.9.23 от Протокол на ИС № 16 от 27.05.2022 г.  

 

Решение на ИС:  
Приема корекция по т. 1.9.23 от Протокол на ИС № 16 от 27.05.2022 г., която касае 

доклад вх. № ФНИ-1850 от 26.05.2022 г., както следва: 

 

Вместо: 

Приема финансиране на втори етап на договор КП-06-ИП-Китай/2 от 18.06.2019 г. в 

размер на 150 000 лв. 

 

Да се чете: 

Приема финансиране на втори етап на договор КП-06-ИП-Китай/1 от 18.06.2019 г. в 

размер на 150 000 лв. 

 

4.6. Доклад с вх. № 0905/15 от 26.07.2022 г. от М. Савова – секретар на НЕК  относно 

допусната техническа грешка по т. 1.8.4 от Протокол на ИС № 19 от 24.06.2022 г. 

 

Решение на ИС:  
Приема корекция по т. 1.8.4 от Протокол на ИС № 19 от 24.06.2022 г., както следва: 

Вместо: 

На основание на доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-94ВВ/4 от 

10.03.2022 г. от регистриран одитор с per. № 0334, няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор № ДН-14/1 от 2017 г. да бъде приета както следва: 

Неизразходвани средства: 17 383,16 лв. 

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

общо на 17 383,16 лв. 

 

Да се чете: 

На основание на доклад за фактически констатации с вх. № 94ВВ/4 от 10.03.2022 г. от 

регистриран одитор с per. № 0334, няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор № ДН-14/1 от 2017 г. да бъде приета както следва: 

Неизразходвани средства: 17 383,14 лв. 

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

общо на 17 383,14 лв. 

 

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Протокол с вх. № ФНИ-2278 от 27.06.2022 г. от заседание на Работна група по 

актуализация на Системата за финансово управление и контрол (СФУК) и Вътрешни правила 

за СФУК във ФНИ и Доклад с вх. № ФНИ-2795 от 26.07.2022 г. от Л. Павлова – финансов 

контрольор, относно актуализиран вариант на финансов контролен лист. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема актуализираната Система за финансово управление и контрол (СФУК), 

както и Вътрешните правила за осъществяване на предварителен финансов 

контрол за законосъобразност във Фонд „Научни изследвания“. 
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2. Приема актуализирания вариант на финансов контролен лист. 

 

5.2. Възражение с вх. № 0901/26 от 26.07.2022 г. от проф. д-р Е. Маноах – Директор на 

Институт по механика - БАН във връзка с решение на ИС на ФНИ (Протокол № 6 от 

26.11.2021 г.)  относно договор ДФНИ Е02/10 от 2014 г. за възстановяване на неизразходвани 

средства и непризнати разходи. 

 

Решение на ИС: 

Не приема възражението поради неспазен срок в съответствие с чл. 89, ал. 1 от ПФНИ 

за изпратеното по куриер на 07.12.2021 г. и получено на 08.12.2021 г. официално 

уведомление от ФНИ по чл. 87, ал. 6 от ПФНИ с изх. № 80/490 от 06.12.2021 г. 

 

5.3. Във връзка с поканата, отправена към учени, които да участват в дейността на ФНИ, като 

членове на Временни научно-експертни комисии по обявените конкурси през 2022 г., ИС 

прие следното: 

 

Решение на ИС: 

Удължава срока за изпращане на заявления за членове на ВНЕК до 10 август 2022 г., 

като съобщението бъде качено на официалната интернет страница на ФНИ. 

 

 

Секретар: ( п )      Председател: ( п ) 

  

(Милена Александрова)     (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

 

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……………………………………………. 

 


