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П Р О Т О К О Л 

№ 19/24.06.2022 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 24.06.2022 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 

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев – управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

Секретар: 

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

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 Математически науки и информатика 

- ПНЕК по Физически науки 

- ПНЕК по Биологически науки  

- ПНЕК по Селскостопански науки 

- ПНЕК по Технически науки  

- ПНЕК по Науки за Земята    

- ПНЕК по Обществени науки   
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- ПНЕК по Хуманитарни науки 

- ПНЕК по Двустранно сътрудничество  

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. 

- Експертна комисия по възраженията. 

3. Актуализация на ГОП на ФНИ за 2022 г. 

4. Доклади на управител. 

5. Разни. 

 

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

 

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-2187 от 22.06.2022 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. Заявление с вх. № ФНИ-1915 от 01.06.2022 г. от гл. ас. д-р И. Йорданова, 

ръководител на договор № КП-06-М49/2 от 26.11.2020 г. на тема: „Оксидни 

катализатори с носител български природен зеолит за очистване на въздух от вредни 

емисии“, Институт по катализ-БАН. 

Относно: Удължаване срока на договора с 12 месена КП-06-М 49/2 от 26.11.2020 г. до 

26.11.2023 г. 

Обосновка: Мотивите за удължаване са свързани със световната пандемия COVID-19 и 

възникналите в последствие затруднения при изпълнение на предвидените дейности по 

проекта: 

- Възникнали сериозни ограничения в ежедневната научно-изследователска работа при 

въвеждането на режима за дистанционно изпълнение на трудовите задължения. За 17 месеца 

от началото на изпълнение на договора повече от 14 месеца са в дистанционен режим на 

работа. 

- Нарушения в режима на работа вследствие заболяване от COVID-19 на членове на 

колектива и ръководителя договора. 

От началото на работа по договора са изпълнени Работни пакети РП 1, РГ12 и РПЗ. 

Усложненията в условията на провеждане на научно-изследователска работа за изтеклия 

период не позволяват качествено, пълно и безпроблемно изпълнение на останалите части от 

работната програма и постигането на целите на договора.   

Решение на ПНЕК:   

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

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

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

промяната, вторият етап на проект КП-06-М49/2 от 26.11.2020 г. се удължава с 12 месеца до 

26.11.2023 г., като се сключи допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 26.12.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема втори етап на проект КП-06-М49/2 от 26.11.2020 г. да се удължи с 12 месеца 

до 26.11.2023 г., като се сключи допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 26.12.2023 г. 
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1.1.2. Уведомление с вх.№ ФНИ-1713 от 13.05.2022 г. от доц. д-р Й. Хубенова, 

ръководител на договор КП-06-Н29/8 от 2018 г. на тема: „Биокатализирана електролиза 

за получаване на водород ", Институт по електрохимия и енергийни системи -БАН. 

Относно: Корекция на финансовия план към Анекс по договор КП-06-Н29/8 от 2018 г. 

Обосновка: Във връзка с допълнително споразумение № ФНИ-2894/03.08.2021 г. към 

договор № KI1-06-Н29/8 от 2018 г. се налага корекция на финансовия план, така че в края на 

етапа да се отчетат 73 800.00 лв. включващи признатите разходи за ДМА, равняващи се на 

13 800.00 лв. извършени между двата етапа. Промените във финансовия план са съобразени 

с договореното споразумение между партньорите за относително разпределяне на средствата 

в съотношение 60% : 40%. 

Моля коригираният финансов план да се счита като неразделна част от подписаното 

допълнително споразумение № ФНИ-2894/03.08.2021 г. 

Приложение: коригиран финансов план за втория етап на проекта. 

Становище с вх. № ФНИ-1713 от 13.05.2022 г. от Д. Козовска – финансов експерт на 

ФНИ: 

Съгласно решение на ИС /Протокол №50/16.04.2021 г./ е сключено допълнително 

споразумение, да бъде извършен разход /13 800 лв./от неизразходваните средства в периода 

между двата етапа в размер до 25% от преките допустими разходи за етапа на договора. 

Подадено е уведомление с вх. № ФНИ-1713/13.05.2022г. от доц. д-р Й. Хубенова. 

ръководител на договор КП-06-Н29/8/2018 г., като е приложен финансов план за сумата на 

отчитане за 2 етап от договора в размер на 73 800 лв. Приложеният коригиран финансов план 

за втория етап на проект по договор № KI1-06-Н29/8 от 2018, следва да се счита като 

неразделна част от допълнително споразумение №ФНИ-2894/03.08.2021 г. 

Решение на ПНЕК:   
Приема на основание становище с вх. № ФНИ-1713 от 13.05.2022 г. от Д. Козовска – 

финансов експерт на ФНИ,  приложеният коригиран финансов план за втория етап на проект 

по договор № KI1-06-Н29/8 от 2018 г., да се счита като неразделна част от допълнително 

споразумение №ФНИ-2894/03.08.2021 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема на основание предложението на ПНЕК и становище с вх. № ФНИ-1713 от 

13.05.2022 г. от Д. Козовска – финансов експерт на ФНИ,  приложеният коригиран 

финансов план за втория етап на проект по договор № KI1-06-Н29/8 от 2018 г., да се 

счита като неразделна част от допълнително споразумение №ФНИ-2894/03.08.2021 г. 

 

1.1.3. Доклад с вх. № ФНИ-2080 от 16.06.2022 г. от доц. д-р С. Симеонов, ръководител на 

договор КП-06-ДВ/1 от 16.12.2019 г. по ННП Вихрен, Институт по органична химия с Център 

по фитохимия-БАН.  

Относно: Прехвърляне на средства по пера за втори етап или за втора + трета финансова 

година по договор КП-06-ДВ/1 от 2019 г. 

Обосновка: Във връзка е възникнала при изпълнението на проекта необходимост, моля да 

бъде извършено прехвърляне на сумата от 5000 лв. от перо “Научни услуги" към перо “Пътни 

разходи“. Поисканото изменение се налага поради следните обстоятелства: 

1. Натрупани са значителни по обем научни резултати, които могат да бъдат 

представени на водещи научни форуми в Европа. 

2. Отмяната на пандемията от КОВИД-19 позволява присъствено участие на 

членовете на екипа на тези форуми, за което са необходими повече средства. 
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3. Към момента няма необходимост от заплащане на Научни услуги при 

изпълнението на дейностите по проекта. 

Исканата промяна е в размер на 1,4% от преките допустими разходи за етап 2 (година 

2+3). 

Приложение:  
1. Текущ финансов план 

2. Актуализиран финансов план 

Решение на ПНЕК: 

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

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

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

средства по пера за втори етап или за втора + трета финансова година по договор КП-06-ДВ/1 

от 2019 г., тъй като е в размер на 1,4% от общия размер на преките допустими разходи, като 

бъде сключено допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема прехвърляне на средства по пера за втори етап или за втора +трета финансова 

година по договор КП-06-ДВ/1 от 2019 г., тъй като е в размер на 1,4% от общия размер 

на преките допустими разходи, като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.1.4. В Протокол на Изпълнителен съвет № 16/27.05.2022 в т. 1.2.1. относно удължаване на 

срока за изпълнение на втория етап от договора ДН19/11 от 2017 г. с още 6 мес. /общо 12 

мес./ до 27.01.2023 г. 

Вместо: 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението. След промяната, договор ДН19/11 от 2017 г. се удължава с още 6 месеца / 

общо 12 месеца/ до 27.12.2022 г., като бъде сключено допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчет до 27.01.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока за изпълнение на втория етап от договора ДН19/11 от 

2017 г. с още 6 месеца / общо 12 месеца/ до 27.12.2022 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. Срок за предаване на отчет до 27.01.2023 г. 

 

Да се счита: 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението. След промяната, договор ДН19/11 от 2017 г. се удължава с още 6 месеца / 

общо 12 месеца/ до 27.01.2023 г., като бъде сключено допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчет до 27.02.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се удължи срока за изпълнение на втория етап от договора ДН19/11 от 
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2017 г. с още 6 месеца / общо 12 месеца/ до 27.01.2023 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. Срок за предаване на отчет до 27.02.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се коригира решение прието в Протокол на Изпълнителен съвет № 

16/27.05.2022 в т. 1.2.1., като се удължава срока за изпълнение на втория етап от договора 

ДН19/11 от 2017 г. с още 6 месеца / общо 12 месеца/ до 27.01.2023 г., като бъде сключено 

допълнително споразумение. Срок за предаване на отчет до 27.02.2023 г. 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-М29/3 от 2018 г. на тема: „Оптимизиране на Zn-електрод 

чрез внасяне на проводима керамика с оглед подобряване на експлоатационните 

характеристики на Ni/Zn акумулаторни батерии“ с ръководител гл. ас. д-р  Г. Митрова, 

Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000.00 лв. 

Преведени средства: 20 000.00лв. 

Неизразходвани средства: 4 888,57 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 1 567,50 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 13 543,93 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 2 

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

 От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

 От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-М29/3 от 2018  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-1725/16.05.2022 г. от 

регистриран одитор № 5530  21.12.2021 г. няма направени бележки и предлага финансовата 

част на договор КП-06-М29/3 от 2018  г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 13 543,93 лв.  

Непризнати разходи – 1 567,50 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 888,57 лв. 

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

4 888,57 лв. неизразходвани и 1 567,50 лв непризнати средства – или общо в размер на 

6 456,07 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор КП-06-

М29/3 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: 
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1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М29/3 от 2018  г. 

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

1725/16.05.2022 г. от регистриран одитор № 5530  21.12.2021 г. няма направени 

бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-М29/3 от 2018  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 13 543,93 лв.  

Непризнати разходи – 1 567,50 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 888,57 лв. 

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

размер на  4 888,57 лв. неизразходвани и 1 567,50 лв непризнати средства – или общо 

в размер на 6 456,07 лв. 

4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор КП-06-

М29/3 от 2018   г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

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

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

характеристики на нови кристални структури молибдати от типа Ln2(MoO4)3 (Ln = La, Gd, 

Lu), определени от модифицирането със Sm, Tb и Dy“ с ръководител гл. ас. д-р Д. Еленкова, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  30 000 лв. 

Преведени средства: 30 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1 753,62 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 28 246,38 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

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): 0 

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, ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М39/3 от 2019 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-1354/13.04.2022 г. от 

регистриран одитор №0301 няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор КП-06-М39/3 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 28 246,38 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 753,62 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер на   
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1 753,62 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор КП-06-

М39/3 от 2019 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-М39/3 от 2019 г. 

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

1354/13.04.2022 г. от регистриран одитор №0301 няма направени бележки и предлага 

финансовата част на договор КП-06-М39/3 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 28 246,38 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 753,62 лв. 

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

размер на   1 753,62 лв. 

4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор КП-06-

М39/3 от 2019 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН19/3 от 10.12.2017 г. на тема: „Моделиране, 

оптимизация и модификация на нанопорьозни анодни оксидни филми като катализатори за 

фотоелектролиза на вода“ с ръководител проф. дхн М. Божинов, Химикотехнологичен и 

металургичен университет, София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 92% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  14 420,02  лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 45 579,98 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 74 420,02 лв. 

  

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 15 958,09 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 58 461,93 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 104 041,91 лв. 

(I етап – 45 579,98 лв.; II етап – 58 461,93 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 4  

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0  
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От тях с благодарност и към други проекти: 4  

Участия в научни форуми: 9 броя 
 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН19/3 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ГГ/9 от 02.09.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0588 няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН19/3 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 104 041,91 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 58 461,93 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 15 958,09 лв. 

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

общо на  15 958,09 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН19/3 от 

2017 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 ДН19/3 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ГГ/9 от 02.09.2021 г. 

от регистриран одитор с № 0588 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН19/3 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 104 041,91 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 58 461,93 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 15 958,09 лв. 

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

размер общо на  15 958,09 лв. 

4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор ДН19/3 от 

2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН19/14 от 12.12.2017 г. на тема: „Комплексен 

подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния 

потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“ 

с ръководител доц. д-р Св. Момчилова, Институт по органична химия с Център по 

фотохимия-БАН. 

 

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 –  4 722.88 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 277.12 лв. 
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Сума за отчитане за Втори етап: 64 722.88 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 521.05 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 201.83 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118 478.95 лв. 

(I етап - 55 277.12 лв.;  II етап – 63 201.83 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 брой 

Брой млади учени в проекта: 1 брой + 4 броя постдокторанти 

Брой научни публикации (общо): 10 броя 

От тях с импакт фактор: 4 броя 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 4 броя 

От тях с благодарност само към ФНИ: 10 броя 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 броя 

Участия в научни форуми: 19 броя 
 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН19/14 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94НН/15 от 29.04.2022 г. от 

регистриран одитор с № 372 няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН19/14 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 118 478.95 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 201.83  лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 1 521.05 лв. 

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

на  1 521.05 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН19/14 

от 2017 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 ДН19/14 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94НН/15 от 29.04.2022 г. 

от регистриран одитор с № 372 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН19/14 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 118 478.95 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 201.83  лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 1 521.05 лв. 

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

размер общо на  1 521.05 лв.  
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4. След възстановяване на сумата  приема за успешно приключен договор ДН19/14 

от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

1.1.9. В отсъствието на проф. д-р Ст. Цаковски бе обсъдена и оценена научната и финансовата 

част на отчета за втори и окончателен етап от изпълнението на договор ДН19/15 от 20.12.2017 

г. на тема: „Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадни води върху 

водни обекти“ с ръководител проф. д-р Ст. Цаковски, Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  119 800 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 900 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  2 858,97 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 57 041,03 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 62 758,97 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 59 900 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 4 240,85 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 58 518,12 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 115 559,15 лв. 

(I етап - 57 041,03 лв.;  II етап – 58 518,12 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 (постдокторанти) 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 4 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 (5) 

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 ДН19/15 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/2 от 20.01.2022 г. от 

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

договор ДН19/15 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 115 559,15 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 58 518,12 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 4 240,85 лв. 

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

на  4 240,85 лв.  
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН19/15 

от 2017 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 ДН19/15 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/2 от 20.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0301 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН19/15 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 115 559,15 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 58 518,12 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 4 240,85 лв. 

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

размер общо на  4 240,85 лв.  

4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор ДН19/15 

от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН19/6 от 10.12.2017 г. на тема: „Нов подход 

за лечение на рак чрез епитоп-специфично туморно инхибиране“ с ръководител доц. д-р Кр. 

Идакиева, Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  4 083,52 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 916,48 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 64 083,52 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 124,05 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 959,47 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 875,95 лв. 

(I етап - 55 916,48 лв.;  II етап – 63 959,47 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 20 /1 етап -10 и 2 етап -10/ . 
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Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН19/6 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94НН/10 от 26.11.2021 г. от 

регистриран одитор с № 372 няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН19/6 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 875,95 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 959,47 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 124,05 лв. 

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

на  124,05 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН19/6 

от 2017 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 ДН19/6 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94НН/10 от 26.11.2021 г. 

от регистриран одитор с № 372 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН19/6 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 875,95 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 959,47 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 124,05 лв. 

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

размер общо на  124,05 лв.  

4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор ДН19/6 от 

2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН19/8 от 10.12.2017 г. на тема: „Дизайн на 

нови супрамолекулни наночастици: сферични нуклеинови киселини сполимерни и 

липозомни ядра“ с ръководител проф. дхн Ст. Рангелов, Институт по полимери -БАН. 

 

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 –  11 822,98 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 48 177,02 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 71 822,98 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 10 052,19 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 61 770,79 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 109 947,81 лв. 

(I етап - 48 177,02 лв.;  II етап – 61 770,79 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 6 (4 постдокторанти и 2 студенти) 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 5 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 18 
 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН19/8 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ММ/6 от 14.04.2022 г. от 

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

договор ДН19/8 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 109 947,81 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 61 770,79 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 10 052,19 лв. 

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

на  10 052,19 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН19/8 

от 2017 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 ДН19/8 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ММ/6 от 14.04.2022 г. 

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

на договор ДН19/8 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 109 947,81 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 61 770,79 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 10 052,19 лв. 

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

размер общо на  10 052,19 лв.  

4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор ДН19/8 от 

2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН19/9 от 10.12.2017 г. на тема: „Изследване 
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на наноразмерни материали чрез иновационни спектрохимични анализи (INISA)“ с 

ръководител доц. д-р В. Кметов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  5 137,56 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 54 862,44 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 65 137,56 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 256,98 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 880,58 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 743,02 лв. 

(I етап - 54 862,44  лв.;  II етап – 64 880,58 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 8 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 6 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 6 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 21 
 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН19/9 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ММ/1 от 10.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0260 няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН19/9 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 743,02 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 880,58 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 256,98 лв. 

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

на  256,98 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН19/9 

от 2017 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 ДН19/9 от 2017 г. 
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2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ММ/1 от 10.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0260 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН19/9 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 743,02 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 880,58 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 256,98 лв. 

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

размер общо на  256,98 лв.  

4. След възстановяване на сумата  приема за успешно приключен договор ДН19/9 от 

2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН19/16 от 20.12.2017 г. на тема: „Изследване 

на химичния състав, антивирусната и антибактериална активност на екстракти от растението 

Graptopetalum paraguayense E. Walther (Crassulaceae)“ с ръководител доц. д-р Н. Маркова, 

Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 73% 

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  17 918,30 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 42 081,70 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 77 918,30 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 15 791,89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 62 126,41 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 104 208,11 лв. 

(I етап - 42 081,70 лв.;  II етап – 62 126,41 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

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 

От тях с благодарност само към ФНИ: 5 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 15 
 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор ДН19/16 от 2017 г. 
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2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94НН/12 от 23.02.2022 г. от 

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

договор ДН19/16 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 104 208,11 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 62 126,41 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 15 791,89 лв. 

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

на  15 791,89 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за  приключване на договор ДН19/16 от 2017 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   „Задоволителен“  на 

научната част по договор ДН19/16 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94НН/12 от 23.02.2022 г. 

от регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН19/16 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 104 208,11 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 62 126,41 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 15 791,89 лв. 

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

размер общо на  15 791,89 лв.  

4. След възстановяване на сумата  приема  за приключен договор ДН19/16 от 2017 г., 

като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН19/4 от 10.12.2017 г. на тема: „Зелени 

подходи за оползотворяване на зеленото богатство – природни дълбокоевтектични 

разтворители за извличане на биологичноактивни вещества от природни обекти“ с 

ръководител член-кор. проф. дн В. Банкова, Институт по органична химия с Център по 

фитохимия - БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  119 200 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 600 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  17 198,25 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 42 401,75 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 73 308 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 56 109,75 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 8 727,73 лв. 

Преразход:1 396,10 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 
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Признати разходи за Втори етап: 63 184.17лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 105 585,92 лв. 

(I етап - 42 401,75 лв.;  II етап – 63 184.17лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

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 ДН19/4 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94НН/16 от 25.05.2022 г. от 

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

договор ДН19/4 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 105 585,92 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 184,17 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 8 727,73лв. 

Преразход:1 396,10 лв. 

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

на  10 123,83 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за  приключване на договор ДН19/4 от 2017 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 ДН19/4 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94НН/16 от 25.05.2022 г. 

от регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН19/4 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 105 585,92 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 184,17 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 8 727,73лв. 

Преразход:1 396,10 лв. 

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

размер общо на  10 123,83 лв.  

4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор ДН19/4 от 

2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
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1.1.15. Обсъждане на финансовата част на втори окончателен етап на договор ДФНИ Т02/15 

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

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

„Климент Охридски“. 

 

На основание на: 

- Одитен доклад  вх. № 94ФФ/62 от 11.07.2019 г. от регистриран одитор с рег. №0156  

- доклад № ФНИ-3722 от 13.10.2021 г. и № 94ДД/16 от 18.02.2022  от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите 

на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки 

към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г.,  и решение на ИС на ФНИ взето с 

Протокол №56/25.06.2021 г. 

   

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

на ИС №11/28.02.2020 г. 

Първоначална обща сума на договора:  225 000.00 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 123 750   лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  483,09 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 74,18 лв. 

Преразход за Първи етап – 4,67 лв. 

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

Прехвърлени средства от Първи етап: 483,09 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за Втори етап: 79 133,16 лв. 

Неизразходвани средства: 2 275,75 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор(след корекцията): 352,91 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 28 054,25 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2 628,66 лв. 

 

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

ФНИ:  

Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДФНИ Т02/15 от 12.12.2014 г. 

Базова организация : Софийски университет „Св. Климент Охридски" /СУ/, гр. София 

Партньори: 

1. Институт по полимери-БАН 

2. Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН 

3. Институт по експериментална молекулярна патология и антропология с музей 

 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства: 204 675,82 лв. 

Неизразходвани средства: 2 275,75 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 10 469,23 лв. 

Признати разходи (след корекция): 191 930,84 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 12 744, 98 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 12 744,98 лв.: 

 

- СУ "Св. Климент Охридски" – 7885,68 лв. възстановена на 09.06.2022 
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- Институт по полимери-БАН – 4607,45 лв. възстановена на 04.05.2022 

- Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН – 0 лв. 

- Институт по експериментална молекулярна патология и антропология с музей – 

251,85 лв. възстановена на 04.08.2021 и на 09.05.2022 

 

Възстановена е на ФНИ сума в размер на 12 744,98 лв. 

/7885,68 лв. на 09.06.2022 г., 4607,45 лв. на 04.05.2022 г. и 251,85 лв. на 04.08.2021 и на 

09.05.2022 г./ 

 

Решение на ПНЕК: 
1.  На основание  доклади за фактически констатации вх. № 94ФФ/62 от 11.07.2019 г.  

от регистриран одитор и доклад № 94ДД/16 от 18.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – 

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

предлага финансовата част на договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г. да бъде приета, както следва: 

 

Признати разходи за втори етап– 79 133,16  лв.; 

Неизразходвани средства: 2 275,75 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор(след корекцията): 10 469,23  лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 12 744, 98 лв. - възстановена/7885,68 лв. на 09.06.2022 

г., 4607,45 лв. на 04.05.2022 г. и 251,85 лв. на 04.08.2021 и на 09.05.2022 г./ 

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

на  12 744, 98   лв., възстановена - 7885,68 лв. на 09.06.2022 г., 4607,45 лв. на 04.05.2022 г. и 

251,85 лв. на 04.08.2021 и на 09.05.2022 г. 

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

№ ДФНИ Т02/15 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1.  На основание  доклади за фактически констатации вх. № 94ФФ/62 от 11.07.2019 г.  

от регистриран одитор и доклад № 94ДД/16 от 18.02.2022 г. от г-жа Даниела Козовска 

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

/25.06.2021 г. предлага финансовата част на договор ДФНИ Т02/15 от 2014 г. да бъде 

приета, както следва: 

Признати разходи за втори етап– 79 133,16  лв.; 

Неизразходвани средства: 2 275,75 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 10 469,23 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 12 744, 98 лв. - възстановена 

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

на  12 744, 98   лв.,  възстановена: 7885,68 лв. на 09.06.2022 г., 4607,45 лв. на 04.05.2022 

г. и 251,85 лв. на 04.08.2021 и на 09.05.2022 г. 

3. Приема  за успешно приключен проект по договор № ДФНИ Т02/15 от 2014 г., 

като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н49/1 от 26.11.2020 г. на тема: „Изследване на нови 

възможности за придаване на мултифункционални свойства на хартии ” с ръководител доц. 

д-р инж. В. Лашева,  Химикотехнологичен и металургичен университет - София.  
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97%  

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв  

Неизразходвани средства: 1 427,78 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 572,22 лв. 

Брой докторанти в проекта: няма 

Брой млади учени в проекта: 2 броя 

Брой научни публикации (общо): 10 броя 

 От тях с импакт фактор: 1 брой 

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

 От тях с благодарност само към ФНИ: 10 броя 

 От тях с благодарност и към други проекти: няма 

Участия в научни форуми: 6 броя 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н49/1 от 2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1960/03.06.2022 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 58 572,22 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- Н49/1 от 2020  г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 427,78 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 61 427,78 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н49/1 от 2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-1960/03.06.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 572,22 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- Н49/1 от 2020  г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 427,78 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 61 427,78 

лв. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н39/15 от 17.12.2019 г. на тема: „Димерни кумаринови 

производни – синтетични подходи и квантово-химични изследвания ” с ръководител проф.  

д-р Р.  Николова,  Софийски университет „Св. Климент Охридски”.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  118 000 лв. 
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Преведени средства: 59 000 лв  

Неизразходвани средства: 14 192,01 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 44 807,99 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1+ 1 пост-докторант 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

 От тях с благодарност и към други проекти: 0 

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-Н39/15 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №0301 с вх. № ФНИ-1807/23.05.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 44 807,99 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н39/15 от 2019 г. в  размер 

на 59 000 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 570,25 лв., които са 25% от ПДР / 

54 281,00 лв./ да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.  Разликата от 621,76 лв. ще 

бъде удържана от превода за втория етап на договора като сумата за превод за втория етап 

на договора е в размер на 58 378,24 лв. 

Сумата за отчитане на втория етап следва да е 72 570,25 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н39/15 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №0301 с вх. № ФНИ-1807/23.05.2022 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 44 807,99 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н39/15 от 2019 г. в  

размер на 59 000 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 570,25 лв., които са 25% от 

ПДР / 54 281,00 лв./ да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.  Разликата от 

621,76 лв. ще бъде удържана от превода за втория етап на договора като сумата за 

превод за втория етап на договора е в размер на 58 378,24 лв. 

Сумата за отчитане на втория етап следва да е 72 570,25 лв. 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-1903 от 31.05.2022 г. от проф. Катя Вутова – председател на 

ПНЕК по Математически науки и информатика към Фонд „Научни 

изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети  
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1.2.1. Уведомление с вх. №ФНИ-1873/27.05.2022 г. от доц. д-р Г. Бояджиев, ръководител на 

проект по договор №КП-06 Н42/2 от 27.11.2020 г. на тема: „Изследване на диференциални 

уравнения и техните приложения в моделирането на нелинейни процеси“, базова 

организация: Институт по математика и информатика.  

Относно: Промяна във финансовия план за първи етап на проекта 

Обосновка: „Бих искал да уведомя ФНИ за необходимостта от промени във Финансовия 

план на Проекта по т. 7 „Допълнителни разходи за ДМА и НДМА”. Във Финансовия план на 

Проекта през първия етап са заложени разходи в размер, на 50 000 лв. за придобиване на 

ДМА и НДМА -специализирана измервателна апаратура, компютърна и офис техника и 

софтуер. По време на първия етап на проeкта бяха закупени всички планирани ДМА - 

специализирана измервателна апаратура, компютърна техника и принтер, но поради 

промени в цената на запланувания софтуер не бе възможно придобиването му. Все още не 

сме успели да закупим алтернативни варианти. 

Моля да бъде разрешено ползването на остатъчната сума по т. 7 „Допълнителни разходи 

за ДМА и ДНМА” на Финансовия план в размер на 4 376,90 лв. през втория етап на проекта 

за закупуване на необходимия софтуер.“ 

Решение на ПНЕК:   

В конкурси за фундаментални научни изселвания, проведени след 2019 г., освен основния 

бюджет на проекта, са предвидени и допълнителни средства за закупуване на ДМА и ДНМА. 

За ефективно усвояване на допълнителния бюджет за дълготрайни материални активи и 

дълготрайни нематериални активи за договорите  след 2019 г., Изпълнителният съвет на 

ФНИ взе следното решение (Протокол № 10/21.01.2022):  

За ефективно усвояване на допълнителния бюджет за дълготрайни материални активи и 

дълготрайни нематериални активи за договорите, финансирани по конкурсите на ФНИ за 

фундаментални научни изследвания, проведени след 2019 г., допълнителните средства, 

предоставени през първия етап, могат да се ползват изцяло между двата етапа и да се 

прехвърлят към втори етап с решение на ИС и анекс към договора. 

ПНЕК предлага на ИС да приеме искането за прехвърляне от първи за втори етап на 

остатъчната сума по т. 7 „Допълнителни разходи за ДМА и ДНМА” в размер на 4 376,90 лв., 

като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:   

Отлага разглеждането на доклада до разглеждането от ПНЕК на научната и 

финансовата част на първи етап по договор КП-06 Н42/2 от 27.11.2020 г. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 12/6 от 12.12.2017 г. на тема: „Автоматична 

идентификация на епилепти-формена активност чрез извънклетъчно записване и 

компютърна обработка“ с ръководител проф. д-р П. Маринов, базова организация: Институт 

по информационни и комуникационни технологии - БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 26/10/15.03.2022 г. на регистриран одитор №0301.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 15 566,24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 44 433,76 лв. 
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Преведени средства за втори етап: 58 233,76 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 13 800 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 73 800,00 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 16 564,10 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 57 235,90 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 101 669,66 лв. 

(I етап - 44 433,76 лв.;  II етап – 57 235,90 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 16 564,10 лв. 

Брой докторанти в началото на проекта/ приключване на проекта: 1/0 

Брой млади учени в началото на проекта/ приключване на проекта: 2/1 

Брой постдокторанти при приключване на проекта: 3 

Брой научни публикации втори етап/ общо за двата етапа : 3/5  

От тях с импакт фактор втори етап/ общо за двата етапа: 3/5 

От тях с импакт ранг втори етап/ общо за двата етапа: 0/0 

От тях с благодарност само към ФНИ (този проект) втори етап/общо за двата етапа: 1/3  

От тях с благодарност и към други проекти втори етап/ общо за двата етапа: 2/2 

Брой участия в научни форуми: 3/6 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № ДН 12/6 от 12.12.2017  г.  

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

26/10/15.03.2022 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 57 235,90 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 16 564,10 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 16 564,10 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 12/6 от 12.12.2017  

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание предложението на ПНЕК и на основание чл. 82 от ПФНИ, ИС приема 

добра оценка на научната част на проект по договор № ДН 12/6 от 12.12.2017  г.  

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 26/10/15.03.2022 г. на 

регистриран одитор №0301 няма направени забележки и приема финансовата част на 

договор № ДН 12/6 от 12.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 101 669,66 лв. 

Признати разходи за втори етап: 57 235,90 лв. 

Непризнатите разходи: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 16 564,10 лв. 

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

размер от 16 564,10 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема проект по договор № ДН 12/6 от 

12.12.2017 г. да бъде приключен като успешен, като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 
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1.2.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 12/8 от 15.12.2017 г. на тема: „Съвременни 

компютърни методи за изследване на комбинаторни структури осигуряващи цялостност и 

сигурност на информацията“ с ръководител проф. дмн Ц. Байчева, базова организация: 

Институт по математика и информатика - БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 26/12/15.03.2022 г. на регистриран одитор №0301.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 108 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 54 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 10 207,22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 43 792,78 лв. 

Преведени средства за втори етап: 54 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 10 207,22 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 64 207,22 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 16 989,11 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 47 218,11 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 91 010,89 лв. 

(I етап - 43 792,78 лв.;  II етап – 47 218,11 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 16 989,11 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0  

Брой научни публикации за етап 2: 9  

От тях с импакт фактор: 5  

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 3  

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 5 

Участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 12/8 от 15.12.2017  г.  

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

26/12/15.03.2022 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 47 218,11 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 16 989,11 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 16 989,11 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 12/8 от 15.12.2017  

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание предложението на ПНЕК и на основание чл. 82 от ПФНИ, ИС приема 

много добра оценка на научната част на проект по договор № ДН 12/8 от 15.12.2017  

г.  
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №26/12/15.03.2022 г. на 

регистриран одитор №0301 няма направени забележки и приема финансовата част на 

договор № ДН 12/8 от 15.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 91 010,89 лв. 

Признати разходи за втори етап: 47 218,11 лв. 

Непризнатите разходи: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 16 989,11 лв. 

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

размер от 16 989,11 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема проект по договор № ДН 12/8 от 

15.12.2017 г. да бъде приключен като успешен, 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 финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 12/10 от 20.12.2017 г. на тема: „Интегриране на 

двуйерархична оптимизация в информационна услуга за портфейлна оптимизация“ с 

ръководител проф. дтн Т. Стоилов, базова организация: Институт по информационни и 

комуникационни технологии - БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

26/1/06.01.2022 г. на регистриран одитор №0301.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 7 854,15 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 52 145,85 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 7 854,15 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 67 854,15 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 7 506,96 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 60 347,19 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 112 493,04 лв. 

(I етап - 52 145,85 лв.;  II етап – 60 347,19 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 7 506,96 лв. 

Брой докторанти в проекта (за етап 2): 1 (защитил през етап 2) 

Брой млади учени в проекта (за етап 2): 3  

Брой научни публикации за етап 2: 23  

От тях с импакт фактор: 3  

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 6 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 22 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № ДН 12/10 от 20.12.2017 г.  
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 

26/1/06.01.2022 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 60 347,19 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 7 506,96 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 7 506,96 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 12/10 от 

20.12.2017  г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание предложението на ПНЕК и на основание чл. 82 от ПФНИ, ИС приема 

добра оценка на научната част на проект по договор № ДН 12/10 от 20.12.2017 г.  

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №26/1/06.01.2022 г. на 

регистриран одитор №0301 няма направени забележки и приема финансовата част на 

договор № ДН 12/10 от 20.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 112 493,04 лв. 

Признати разходи за втори етап: 60 347,19 лв. 

Непризнатите разходи: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 7 506,96 лв. 

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

размер от 7 506,96 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема проект по договор № ДН 12/10 от 

20.12.2017 г. да бъде приключен като успешен, като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-2213 от 22.06.2022 г. от проф. Катя Вутова – председател на 

ПНЕК по Математически науки и информатика към Фонд „Научни 

изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети  

 

1.3.1. Прекратяване на  проект по договор №ДН 12/3 от 12.12.2017 г. с ръководител от чл.-

кор. дмн Ст. Иванов, на тема: „Геометрия и анализ на ЧДУ, специални холономии и 

суперсиметрични струни“, базова организация: Софийски университет „Св. Климент  

Охридски“. 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 100 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 50 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 4 023,04 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 45 976,96 лв. 

Оценка за първи етап: добра (Протокол на ИС №11/28.02.2020 г.) 

Преведени средства за втори етап: 50 000 лв.  

Дата на превод: 26.05.2020 г. 

Прехвърлени средства от първи етап: 4 023,04 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 54 023,04 лв.  

Дата за стартиране на втори етап: 26.05.2020 г. 

Служебно удължаване на втори етап с два месеца (Протокол на ИС №12/16.03.2020 г.) 
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Краен срок на втори етап: 26.01.2022 г. 

Срок за предаване на отчета: 26.02.2022 г. 

Втори етап не е започвал. 

Неизразходвани средства: 54 023,04 лв. 

Сума за възстановяване: 54 023,04 лв. ведно със законната лихва за неустойка за закъснение, 

считано от 27.02.2022 г.  

Решение на ПНЕК:   

1. Предлага на ИС, поради нестартиране на втори етап на проект по договор № ДН 12/3 от 

12.12.2017 г. и липса в определения в договора срок на предаден научен и финансов отчет и 

доклад за фактически констатации от регистриран одитор, и на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 

от договора за финансиране, същият да се прекрати едностранно без предизвестие от страна 

на Фонд „Научни изследвания“ 

Данни за проекта  

Преведени средства общо: 100 000 лв. 

Признати разходи за първи етап: 45 976,96 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства от първи етап: 4 023,04 лв. 

Неизразходвани средства от втори етап: 50 000 лв. 

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

54 023,04 лв. 

3. На основание чл. 23, ал. 2 от договора се дължи неустойка за забавена отчетна 

документация върху получената за съответния период сума в размер на законната лихва, 

считано от 27.02.2022 г., но не повече от 5% от получената сума. 

4. След възстановяване на сумите по т. 2 и т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

прекратяване на договор № ДН 12/3 от 12.12.2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му.  

 

Решение на ИС:   

1. Поради нестартиране на втори етап на проект по договор № ДН 12/3 от 12.12.2017 

г. и липса в определения в договора срок на предаден научен и финансов отчет и 

доклад за фактически констатации от регистриран одитор, и на основание чл. 20, ал. 

1, т. 5 от договора за финансиране, същият се прекратява едностранно без 

предизвестие от страна на Фонд „Научни изследвания“ 

Данни за проекта  

Преведени средства общо: 100 000 лв. 

Признати разходи за първи етап: 45 976,96 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства от първи етап: 4 023,04 лв. 

Неизразходвани средства от втори етап: 50 000 лв. 

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

размер общо на 54 023,04 лв. 

3. На основание чл. 23, ал. 2 от договора се дължи неустойка за забавена отчетна 

документация върху получената за съответния период сума в размер на 

законната лихва, считано от 27.02.2022 г., но не повече от 5% от получената сума. 

4. След възстановяване на сумите по т. 2 и т. 3 договор № ДН 12/3 от 12.12.2017 г. да 

бъде прекратен, като бъде подписан протокол за прекратяване при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  
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1.3.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 12/9 от 20.12.2017 г. на тема: „Иновативни решения 

с големи данни за интелигентни градове“ с ръководител доц. д-р Д. Петрова-Антонова, 

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

констатации вх. № 100101/33/17.03.2022 г. на регистриран одитор №0301.  

Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 84%  

Първоначална обща сума на договора: 119 900 лв. 

Преведени средства за първи етап: 59 950 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 16 144,11 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 43 805,89 лв. 

Преведени средства за втори етап: 57 655,89 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 13 850 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 73 800,00 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 4 303,61лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 69 496,39 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 113 302,28 лв. 

(I етап - 43 805,89 лв.;  II етап – 69 496,39 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 4 303,61 лв. 

Брой докторанти в проекта: 6 (докторанти, отчислени с право на защита) 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации втори етап/ общо за двата етапа: 11/22 

От тях с импакт фактор втори етап/ общо за двата етапа: 2/2 

От тях с импакт ранг без импакт фактор втори етап/ общо за двата етапа: 4/9  

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор) втори етап/ общо за двата етапа: 0/1 

От тях с благодарност и към други проекти втори етап/ общо за двата етапа: 11/21   

Участия в научни форуми втори етап/ общо за двата етапа: 10/19 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 12/9 от 20.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 100101/33/17.03.2022 г. на 

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

№ ДН 12/9 от 20.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 113 302,28 лв. 

Признати разходи за втори етап: 69 496,39 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 4 303,61 лв. 

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

на 4 303,61 лв. 

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

успешното приключване на договор № ДН 12/9 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:   
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1. На основание предложението на ПНЕК и на основание чл. 82 от ПФНИ, ИС приема 

добра оценка на научната част на проект по договор № ДН 12/9 от 20.12.2017 г. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 100101/33/17.03.2022 г. на 

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

договор № ДН 12/9 от 20.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 113 302,28 лв. 

Признати разходи за втори етап: 69 496,39 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 4 303,61 лв. 

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

размер общо на 4 303,61 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема договор № ДН 12/9 от 20.12.2017 г. 

да бъде приключен като успешен, като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му.  

 

1.3.3. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор 

№ДФНИ И02/4 от 12.12.2014 г. на тема: „Геометрия и анализ на ЧДУ и хетеротични струни“ 

с ръководител  чл.-кор. проф. дмн Ст. Иванов, базова организация: Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, на основание: одитен доклад  вх. №94АА/3/08.01.2018 

г. от регистриран одитор с рег. №0287, доклад №94ДД/18 от 01.03.2022 г. от г-жа Д. 

Козовска– финансов експерт към ФНИ и решение на ИС (Протокол №13/25.03.2022 г.) с 

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

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

Данни за проекта: 

Оценка на научната част: много добра (Протокол на ИС №23/29.06.2018 г.) 

Първоначална обща сума на договора: 79 200 лв. 

Преведени средства: 78 148,46 лв. 

Неизразходвани средства: 2 391,67 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 347,13 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 75 409,66 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 2 738,80 лв. 

Възстановена е сумата от 2 391,67 лв. на 02.07.2020 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ: 347,13 лв. 

Решение на ПНЕК:  

1.  На основание  одитен доклад  вх. №94АА/3/08.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. 

№0287, доклад №94ДД/18 от 01.03.2022 г. от г-жа Д. Козовска– финансов експерт към ФНИ 

и решение на ИС (Протокол №13/25.03.2022 г.) с преизчислена стойност на амортизациите 

на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо 

изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., ПНЕК предлага финансовата част на договор №ДФНИ И02/4 

от 12.12.2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 75 409,66 лв.;  

непризнати разходи – 347,13лв.;  

неизразходвани средства – 2 391,67 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на  2 738,80 лв. е частично възстановена в 

размер на 2 391,67 лв. 

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 347,13 лв., ПНЕК предлага 

на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по договор № ДФНИ И02/4 от 
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12.12.2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания 

за извършването му. 

 

Решение на ИС:  

1.  На основание  одитен доклад  вх. №94АА/3/08.01.2018 г. от регистриран одитор с 

рег. №0287, доклад №94ДД/18 от 01.03.2022 г. от г-жа Д. Козовска– финансов експерт 

към ФНИ и решение на ИС (Протокол №13/25.03.2022 г.) с преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 

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

финансовата част на договор №ДФНИ И02/4 от 12.12.2014 г., както следва:  

признати разходи – 75 409,66 лв.;  

непризнати разходи – 347,13 лв.;  

неизразходвани средства – 2 391,67 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на 2 738,80 лв. е частично 

възстановена в размер на 2 391,67 лв. 

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 347,13 лв. приема 

проект по договор № ДФНИ И02/4 от 12.12.2014 г. да бъде успешно приключен, при 

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

извършването му. 

 

1.3.4. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор 

№ДФНИ И02/12 от 12.12.2014 г. на тема: „Интегродиференциални уравнения за решаване 

на свързани задачи за многофункционални материали с нано-нееднородности“ с ръководител 

проф. дмн Цв. Рангелов, базова организация: Институт по математика и информатика - БАН, 

на основание: одитен доклад  вх. №94ЙЙ/5/19.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. №0301, 

доклад №94ДД/1 от 11.01.2022 г. от г-жа Д. Козовска– финансов експерт към ФНИ и решение 

на ИС (Протокол №11/25.02.2022 г.) с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

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

ФНИ-210/21.01.2021 г. 

Данни за проекта: 

Оценка на научната част: много добра (Протокол на ИС №37/26.10.2018 г.) 

Първоначална обща сума на договора: 74 250 лв. 

Преведени средства: 74 111,57 лв. 

Неизразходвани средства: 1 058,51 лв. 

Непризнати разходи/след корекция/: 4 276,50 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор/след корекция/: 68 776,56 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 335,01 лв. 

Възстановена сума: 1 058,51 лв. на 22.06.2020 г. 

Остатък за възстановяване: 4276,50 лв. 

Решение на ПНЕК:  

1.  На основание  одитен доклад  вх. №94ЙЙ/5/19.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. 

№0301, доклад №94ДД/1 от 11.01.2022 г. от г-жа Д. Козовска– финансов експерт към ФНИ и 

решение на ИС (Протокол №11/25.02.2022 г.) с преизчислена стойност на амортизациите на 

ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с обяснителните записки към писмо 

изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., ПНЕК предлага финансовата част на договор №ДФНИ 

И02/12 от 12.12.2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 68 776,56 лв.;  

непризнати разходи – 4 276,50 лв.;  
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неизразходвани средства – 1 058,51 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на 5 335,01 лв. е частично възстановена в 

размер на 1 058,51 лв. 

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 4 276,50 лв., ПНЕК 

предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по договор № ДФНИ 

И02/12 от 12.12.2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС:  

1.  На основание  одитен доклад  вх. №94ЙЙ/5/19.01.2018 г. от регистриран одитор с 

рег. №0301, доклад №94ДД/1 от 11.01.2022 г. от г-жа Д. Козовска– финансов експерт 

към ФНИ и решение на ИС (Протокол №11/25.02.2022 г.) с преизчислена стойност на 

амортизациите на ДМА, съгласно изискванията на АДФИ, съобразени и с 

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

финансовата част на договор №ДФНИ И02/12 от 12.12.2014 г., както следва:  

признати разходи – 68 776,56 лв.;  

непризнати разходи – 4 276,50 лв.;  

неизразходвани средства – 1 058,51 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на 5 335,01 лв. е частично 

възстановена в размер на 1 058,51 лв. 

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 4 276,50 лв., 

приема проект по договор № ДФНИ И02/12 от 12.12.2014 г. да бъде приключен като 

успешен, при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

1.4. Доклад с вх. № ФНИ-2118 от 20.06.2022 г. от проф. Румен Ценов – председател на 

ПНЕК по Физически 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-1993 от 08.06.2022 г. от доц. д-р С. Вълков, ръководител на 

научния колектив на Договор № КП-06-ДО 02/1 от 2019 г. финансиран по програма M-

ERA.NET на тема: „Високоякостен тръбен тел с пано въглеродни структури в алуминиев 

прах за дъгови адитивни процеси“, Институт по електроника-БАН. 

Относно: Удължаване на срока на втори етап на договор КП-06-ДО 02/1 от 2019 г. с 

дванадесет (12) месеца, т.е. до 07.06.2024 г. 

Обосновка: Пандемията от COV1D-19 силно затрудни изпълнението на задачите по проекта. 

Поради въведените противоепидемични мерки се наруши ефективността на работния процес, 

което затрудни провеждането на редица експерименти, запланувани в работната програма на 

проекта. На последната работна среща, която се проведе на 31.03.2022 година в гр. Котбус, 

Германия, между партньорите в проекта, бе коментиран въпросът да бъде поискано подобно 

удължение от всички страни, които участват в договора. Работата на партньорските 

организации бе силно възпрепятствана заради противоепидемичната обстановка, която бе 

въведена в световен мащаб, като това се отрази и па изпълнението на нашите дейности по 

проекта. Като следствие от така създалата се ситуация, участието в научни форуми и 

конференции, което е част от набелязаните мерки за популяризиране на получените в проекта 

резултати, също бе значително затруднено, като към днешна дата не е посетен нито един 

научно-изследователски форум. 
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Поради необходимостта от извършване на гореописаните дейности, свързани с 

изпълнението на работната програма и популяризирането на получените резултати, моля 

срокът за изпълнението на договор КП-06-ДО 02/1 от 2019 г. да бъде удължен с дванадесет 

месеца (12), т.е. до 07.06.2024 г. 

Приложения:  
1.Работна програма, съгласно подписания договор; 

2.Актуализирана работна програма; 

3. Предложението е съгласувано с Директора на ИЕ-БАН. 

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

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

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

промяната, вторият етап на проект КП-06-ДО02/1 от 2019 г. се удължава с 12 месеца до 

07.06.2024 г., като се сключи допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 07.07.2024 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема срокът за изпълнението на договор КП-06-ДО 02/1 от 2019 г. да бъде удължен 

с дванадесет месеца (12), т.е. до 07.06.2024 г., като се сключи допълнително 

споразумение.   

 

1.4.2. Доклад с вх. № ФНИ-1471 от 26.04.2022 г. от проф. дфн. В. Маринова, ръководител на 

договор № КП-06-Н28/8 от 02.12.2018 г. на тема: „Нови мултифункционални структури на 

основата на графен и 2D материали“, Институт по оптически материали и технологии-БАН. 

Относно: Промяна на научния колектив по договор №КП-06-Н28/8 от 02.12.2018 г.  

Обосновка: Поради промяна на месторабота на инженер Й. Мицковски, член на колектива 

по договор КП-06-Н-28/8 от 08.12.2018г., предлагам той да бъде освободен като участник в 

проекта, като това няма да се отрази на работата по проекта. 

Приложения: Подписана от инж. Й. Мицковски декларация-съгласие за напускане на 

проекта, както и актуализиран списък на колектива. 

Писмено съгласие от членовете на колектива по проекта. 

Решение на ПНЕК:  
Приема да бъде освободен от научния колектив по договор КП-06-Н28/8 от 02.12.2018 г. инж. 

Й. Н. Мицковски. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободен от научния колектив по договор КП-06-Н28/8 от 02.12.2018 

г. инж. Й. Н. Мицковски. 

 

1.4.3. Доклад с вх. № ФНИ-1998 от 08.06.2022 г. от др. С. Мишев, ръководител на договор 

КП-06-Н38/12 от 2019 г., на тема: „Астрофизични ограничения върху уравнението на 

състоянието на неутронната материя и ефекти, дължащи се на съвременни реалистични 

ядрени потенциали, включващи многонуклонни взаимодействия“, Нов български 

университет. 

Относно: Смяна на член на научния колектив по договор КП-06-Н38/12 от 2019 г. 

Обосновка: Научният колектив на проект „Астрофизичии ограничения върху 

уравнението на състоянието ни неутронната материя и ефекти, дължащи се на 

съвременни реалистични ядрени потенциали, включващи многонуклонни 
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взаимодействия", договор КН-06-Н-38/12 към ФНИ се напуска от студентите на НБУ - 

М. Савова и Л. Петров, а към колектива се присъединява Г. Белчева - също студент в 

магистърска програма на НБУ. Г. Белчева е завършила бакалавърска програма по 

астрофизика в СУ "Св. Кл. Охридски" и магистърска програма по астрономия в 

Университета на Съсекс (Англия). В момента тя е студент в магистърска програма па 

Нов български университет. Предвид курсовете, които е преминала, тя има 

необходимата подготовка да участва в дейностите по проекта КП-06-Н-38/12. 

Съгласно вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ 

е нужно Вашето съгласие за исканата смяна. 

Приложение: съгласия за напускане на научния колектив на М. Савова и Л. Петров ; 

Съгласие на  Г. Белчева за участие в проект КП-06-Н-38/12,  като член на научния 

колектив и CV; съгласия на членовете колектива за промяната; 

Решение на ПНЕК: 
Приема напускане от колектива за Втори етап на договор КП-06-Н38/12 от 2019 г. от 

студентите - М. Савова и Л. Петров и включването на студента - Г. М. Белчева. 

 

Решение на ИС: 

Приема напускане от колектива за Втори етап на договор КП-06-Н38/12 от 2019 г. от 

студентите - М. Савова и Л. Петров и включването на студента - Г. М. Белчева. 

 

1.4.4. Доклад с вх. № ФНИ-1470 от 26.04.2022 г. от проф. д-р Д. Димитров, ръководител на 

договор № КП-06-Н58/12 от 25.11.2021 г., на тема: „Контролиран хибриден ALD/CVD синтез 

на двудименсионни халкогениди на преходни метали“, Институт по физика на твърдото 

тяло-БАН. 

Относно: Промяна на колектива по договор №КП-06-Н58/12 от 25.11.2021 г. 

Обосновка: Поради промяна на месторабота на инженер Й. Мицковски, член на колектива 

по договор КП-06-Н-58/12 от 25.11.2021г., предлагам той да бъде освободен като участник в 

проекта. Решението е съгласувано с колектива по проекта, като то няма да се отрази на 

работата по проекта. Предлагам в колектива по договора да бъдат включени двама бакалавър 

студенти М. Младенова и Р. Настаев.  

Приложения: декларация съгласие на Й. Мицковски за напускане.  

Приложени са декларации - съгласие от М. Младенова и Р. Настаев. 

Приложен е и актуализиран списък на колектива с подписи. 

Решение на ПНЕК: 

Приема напускането от колектива на договор КП-06-Н58/12 от 2021 г. на инженер Й. 

Мицковски и включването на бакалавър студенти М. Ст. Младенова и Р. Настаев.  

 

Решение на ИС: 

Приема напускането от колектива на договор КП-06-Н58/12 от 2021 г. на инженер 

Й. Мицковски и включването на бакалавър студенти М. Ст. Младенова и Р. 

Настаев. 

 

1.4.5. Доклад с вх. № 100101/62 от 16.06.2022 г. от доц. д-р Ст. Лалковски, ръководител на 

договор № ДН18/17 от 2017 г., на тема: „Нови детектори за гама астрономия - NDeGRA“, 

Софийски университет  „Св. Климент Охридски”. 

Относно: включване на нови членове към научния колектив по договор. 

Обосновка:  Във връзка с изпълнение на договор ДН 18/17 от 2017  и въз основа на чл.2, ал. 

З от договора, моля в Научния състав, изпълняващ задачи по проекта да бъдат включени: 
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1. В.И. Асова, студентка във Физически факултет при СУ 

2. Р. Г. Бистрев, студент във Физически факултет при СУ 

3. А. А. Кушлева, студентка във Физически факултет при СУ 

4. И. Б. Василев, студент във Физически факултет при СУ 

От началото на 2022 година студентите изпълняват задачи по проекта и работят върху 

изработване на хардуер за тестване на закупените но-рано SiPM матрица и суматор, което е 

задача от Работната програма, PП3: Електроника и система за натрупване на данни. И. 

Василев изпълнява задачи свързани с анализ па данни от бързи сцинтилационни детектори - 

изследване на времеви те характеристики на детекторите и методи за определяне па момента 

на взаимодействие на гама кванти с работния обем на детектора. Резултати от провежданите 

изследвания ще бъдат представени на третият Национален форум за съвременни космически 

изследвания, който ще бъде проведен през ноември 2022 г в София (Р4.2 от Работната 

програма). 

Включването на студентите в Научния колектив, изпълняващ задачи но договора, няма да 

наложи промяна във финансовия план на проекта. 

Приложение: 

1. И. Б. Василев - Заявление за участие, CV на български и английски 

2. В.И. Асова -Заявление за участие, CV на български и английски 

3. Р. Г. Бистрев - Заявление за участие, CV на български и английски 

4. А. А. Кушлева - Заявление за участие, CV на български и английски 

5. Осъвременен списък на работния екип 

6. Актуализирана работна програма  

Решение на ПНЕК: 

Приема в научния колектив по договор ДН18/17 от 2017 г. да бъдат включени 

студентите: 

1. В.И. Асова, студентка във Физически факултет при СУ;  

2. Р. Г. Бистрев, студент във Физически факултет при СУ; 

3. А. А. Кушлева, студентка във Физически факултет при СУ;  

4. И. Б. Василев, студент във Физически факултет при СУ. 

  

Решение на ИС: 

Приема в научния колектив по договор ДН18/17 от 2017 г. да бъдат включени 

студентите: 

1. В.И. Асова, студентка във Физически факултет при СУ;  

2. Р. Г. Бистрев, студент във Физически факултет при СУ;  

3. А. А. Кушлева, студентка във Физически факултет при СУ;  

4. И. Б. Василев, студент във Физически факултет при СУ. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/12 от 11.12.2017 г. на тема: „Лазерна 

спектроскопия на метални хидриди с приложение в астрофизиката“ с ръководител проф. 

дфзн А. Пашов, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап: 19 685,27 лв. 
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Непризнати разходи за Първи етап: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 40 314,73 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 73 800 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 54 114,73 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5 224,24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 68 575,76 лв. 

 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 108 890,49 лв. 

(I етап – 40 314,73 лв.; II етап – 68 575,76 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4 (вкл. 3-та докторанти от горната точка) 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 6 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 9 

Участия в научни форуми: 17 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН18/12 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 26/6 от 25.01.2022 г. от 

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

договор ДН18/12 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 108 890,49 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 68 575,76 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 5 224,24 лв. 

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

на  5 224,24 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/12 

от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/12 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 26/6 от 25.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0301 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН18/12 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 108 890,49 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 68 575,76 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 5 224,24 лв. 

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

размер общо на  5 224,24 лв.  
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4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор ДН18/12 

от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/4 от 10.12.2017 г. на тема: „Разработка 

на метод за оценка на радиотерапевтичните планове на основата на радиобиологични 

критерии“ с ръководител проф. дфзн Д. Пресиянов, Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски“. 

 

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 –  7 477.60  лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 52 522.40 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 67 477.60 лв. 

  

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 168.60 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 309.00 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 831.40 лв. 

(I етап – 52 522.40 лв.; II етап – 64 309.00 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 12  

От тях с импакт фактор: 11 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 12 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

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 ДН18/4 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/21 от 23.12.2021 г. от 

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

договор ДН18/4 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 116 831.40 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 309 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 3 168.60 лв. 

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

на  3 168.60 лв.  
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/4 

от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/4 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/21 от 23.12.2021 г. 

от регистриран одитор с № 0301 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН18/4 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 116 831.40 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 309 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 3 168.60 лв. 

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

размер общо на  3 168.60 лв.  

4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор ДН18/4 от 

2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/9 от 11.12.2017 г. на тема: „Нови методи 

за получаване на графен и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нано-дисперсни 

въглеродни  фази“ с ръководител доц. д-р Т.  Миленов, Институт по електроника „Акад. Емил 

Джаков“- БАН. 

 

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 –  8 189,68  лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 2 192, 14 лв.   

Преразход за сметка на предвидените разходи за Втори етап: 600 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 49 018,18 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 68 189,68 лв. 

  

Преведени средства за Втори етап: 57 807,86 лв.  

Неизразходвани средства за Втори етап: 14 579,97 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 54 209,71 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 103 227,89 лв. 

(I етап – 49 018,18 лв.; II етап – 54 209,71 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 бр. 

Брой млади учени в проекта: 4 бр. 

Брой научни публикации (общо): 21 бр. 

От тях с импакт фактор: 9 бр. 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF):  12 бр . 

От тях с благодарност само към ФНИ: 17 бр. 
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От тях с благодарност и към други проекти: 4 бр. 

Участия в научни форуми: 4 бр. 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН18/9 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/4 от 28.01.2022 г. от 

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

договор ДН18/9 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 103 227,89 лв. 

Признати разходи за Втори етап:  54 209,71 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 14 579,97 лв. 

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

на  14 579,97 лв.  

4. Приема за успешно приключен договор ДН18/9 от 2017 г., като бъде подписан протокол 

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

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/9 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/4 от 28.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН18/9 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 103 227,89 лв. 

Признати разходи за Втори етап:  54 209,71 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства – 14 579,97 лв. 

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

размер общо на  14 579,97 лв.  

4. След възстановяване на сумата  приема за успешно приключен договор ДН18/9 от 

2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/16 от 20.12.2017 г. на тема: „Комплексно 

изследване на фини прахови частици в атмосферата чрез лидарно локализиране на време-

пространственото им разпределение, характеризиране по състав, структура, морфология и 

микробно съдържание“ с ръководител проф. д.т.н. И. Недков, Институт по електроника 

„Акад. Емил Джаков“- БАН. 

 

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 –  3 594,53  лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 56 405,47 лв. 
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Сума за отчитане за Втори етап: 63 594,53 лв. 

  

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 476,89  лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 117,64 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 523,11  лв. 

(I етап –  56 405,47  лв.; II етап – 60 117,64 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 5 бр. 

Брой млади учени в проекта: 2 бр. 

Брой научни публикации (общо): 8 бр. 

От тях с импакт фактор: 5 бр. 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 2 бр . 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 бр. 

От тях с благодарност и към други проекти:7 бр. 

Глава от книга -1 бр. 

Участия в научни форуми: 11 бр. 

 

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

научната част по договор ДН18/16 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/1 от 07.01.2022 г. от 

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

договор ДН18/16 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 116 523,11  лв. 

Признати разходи за Втори етап:  60 117,64 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 3 476,89  лв. 

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

на  3 476,89  лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/16 

от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/16 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/1 от 07.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН18/16 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 116 523,11  лв. 

Признати разходи за Втори етап:  60 117,64 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 3 476,89  лв. 

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

размер общо на  3 476,89  лв.  
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4. След възстановяване на сумата  приема за успешно приключен договор ДН18/16 

от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/5 от 10.12.2017 г. на тема: „Нови азо 

материали и приложение на техните фотофизични свойства като устройства за обратим 

оптичен запис“ с ръководител доц. д-р инж. А. Георгиев, Химикотехнологичен и 

металургичен университет. 

 

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 –  3 751.48 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 56 248.52 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 63 751.48 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 619.73 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 62 131.75 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118 380.27 лв. 

(I етап – 56 248.52 лв.; II етап – 62 131.75 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта:  4 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 15 

От тях с импакт фактор: 14 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 8 

От тях с благодарност и към други проекти: 7 

Участия в научни форуми: 13 
 

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

научната част по договор ДН18/5 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ГГ/1 от 28.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0588 няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН18/5 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо –  118 380.27   лв. 

Признати разходи за Втори етап: 62 131.75    лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства –  1 619.73   лв. 

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

на  1 619.73  лв.  
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/5 

от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/5 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ГГ/1 от 28.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0588 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН18/5 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо –  118 380.27   лв. 

Признати разходи за Втори етап: 62 131.75    лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства –  1 619.73   лв. 

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

размер общо на  1 619.73  лв.  

4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор ДН18/5 от 

2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/11 от 11.12.2017 г. на тема: „Нелинейно 

взаимодействие и поляризационни ефекти на свръх-къси лазерни импулси в диелектрични 

среди.“ с ръководител проф. дфн Л.  Ковачев, Институт по електроника - БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  118 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 000  лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  5 768,87 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 53 231,13  лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 64 768,87 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 59 000. лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 6 193,30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 2 727,86  лв. 

Признати разходи за Втори етап: 55 847,71  лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 109 078,84 лв. 

(I етап – 53 231,13 лв.; II етап – 55 847,71 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 22 

От тях с импакт фактор: 10 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 12 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 20 

Участия в научни форуми: 12 
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Решение на ПНЕК:   
1. На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН18/11 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/2 от 10.01.2022 г. от 

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

договор ДН18/11 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо –  109 078,84 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 55 847,71    лв. 

Непризнати разходи – 2 727,86 лв.  

Неизразходвани средства –  6 193,30   лв. 

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

6 193,30   лв. неизразходвани и 2 727,86 лв. – непризнати или общо на  8 921,16  лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/11 

от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН18/11 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/2 от 10.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН18/11 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо –  109 078,84 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 55 847,71    лв. 

Непризнати разходи – 2 727,86 лв.  

Неизразходвани средства –  6 193,30   лв. 

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

размер на 6 193,30   лв. неизразходвани и 2 727,86 лв. – непризнати или общо на  

8 921,16  лв.  

4. След възстановяване на сумата  приема  за успешно приключен договор ДН18/11 

от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

1.4.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор ДМ18/2 от 12.12.2017 г. на тема: „Числена оптимизация на 

екраниращата защита на мишени за производство на изотопи за нуклеарната медицина“ с 

ръководител гл. ас. А.  Демерджиев, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, 

БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000лв. 

Преведени средства: 20 000лв. 

Неизразходвани средства: 869,50лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 130,50лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 
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Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 2 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

 От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: 6 
 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ18/2 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/6 от 07.02.2020 г. от 

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

договор ДМ18/2 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 130,50 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 869,50 лв. 

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

869,50 лв.   

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ18/2 

от 2017  г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

1.Приема на основание предложението на ПНЕК ИС приема с 1 „въздържал се“ 

оценка „Много добър“ на научната част по договор ДМ18/2 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/6 от 07.02.2020 

г. от регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и предлага финансовата 

част на договор ДМ18/2 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 130,50 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 869,50 лв. 

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

размер 869,50 лв.   

4. След възстановяване на сумата  приема за успешно приключен договор ДМ18/2 от 

2017  г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

1.4.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор КП-06-М38 /2 от 09.12.2019 г. на тема: „Механизъм на 

увеличение на двулъчепречупването в анизотропни среди вследствие добавяне на 

наночастици“ с ръководител гл. ас. д-р Н. Берберова-Бухова, Институт по оптически 

материали и технологии, БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  30 000 лв. 

Преведени средства: 30 000 лв.  

Неизразходвани средства: 6 976.92лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор: 23 023.08 лв. 

 

Брой докторанти в проекта:2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо):4 

 От тях с импакт фактор:2 

 От тях с импакт ранг: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

 От тях с благодарност и към други проекти: 4 

Участия в научни форуми: 6 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-М38/2 от 2019 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3023/17.08.2021 г. от 

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

договор КП-06-М38/2 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 23 023,08 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 6 976,92 лв. 

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

6 976,92  лв.   

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор КП-06-

М38/2 от 2019   г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване 

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

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-М38/2 от 2019 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3023/17.08.2021 г. 

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

част на договор КП-06-М38/2 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 23 023,08 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 6 976,92 лв. 

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

размер на   6 976,92  лв.   

4. След възстановяване на сумата  приема за успешно приключен договор КП-06-

М38/2 от 2019   г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

1.4.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор КП-06-ДО02/3 от 20.12.2017 г. по Програма Quant ERA на тема: 

„Сплетена Ридбергова материя за квантови сензори и симулации“ с ръководител доц. д-р П. 

Иванов, СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100 % 
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Първоначална обща сума на договора:  293 374,50 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 146 687,25  лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  38 953,25 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 107 734  лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 185 640,50 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 146 687,25  лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 86 069,47 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00  лв. 

Признати разходи за Втори етап: 99 571,03  лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 207 305,03 лв. 

(I етап – 107 734  лв.; II етап – 99 571,03  лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 8 

От тях с импакт фактор: 8 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 7 

От тях с благодарност и към други проекти: 1   

Участия в научни форуми: 7 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-ДО02/3 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/3 от 31.01.2022 г. от 

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

договор КП-06-ДО02/3 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Общо признати разходи – 207 305,03 лв.  

Признати разходи за втори етап - 99 571,03 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 86 069,47 лв. 

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

86 069,47  лв.   

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор КП-06-

ДО02/3 от 2017   г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване 

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

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-ДО02/3 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/3 от 31.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0301 няма направени бележки и предлага финансовата 

част на договор КП-06-ДО02/3 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Общо признати разходи – 207 305,03 лв.  

Признати разходи за втори етап - 99 571,03 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   
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Неизразходвани средства – 86 069,47 лв. 

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

размер на   86 069,47  лв.   

4. След възстановяване на сумата  приема за успешно приключен договор КП-06-

ДО02/3 от 2017   г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н38/13 от 06.12.2019 г. на тема: „Развитие на методите на 

биофотониката като основа на онкологичната тераностика - 2” с ръководител проф. дфн Л. 

Аврамов,  Институт по Електроника -БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 00 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап:  8 669,54 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 330,46 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор:1 

 От тях с импакт ранг: 5 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

 От тях с благодарност и към други проекти: 4 

Участия в научни форуми: няма информация за участията (има 5 статии в сборници от 

конференции) 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н38/13 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-47/06.01.2022 г. от регистриран одитор с № 0812, че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 51 330,46 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н38/13 от 2019 г. в  размер 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 669,54 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 669,54 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-Н38/13 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-47/06.01.2022 г. от регистриран одитор с № 0812, че 
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разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 51 330,46 лв. и сума 

на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н38/13 от 2019 г. в  

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 669,54 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 669,54 

лв. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-ДО02/2 от 2019 г. по Програма M-ERA на тема: 

„Функционални 2D материали и хетероструктури за хибридни спинтронно-мемристивни 

устройства” с ръководител проф. дн В. Маринова,  Институт по оптически материали и 

технологии-БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  48 895,75 лв. 

Преведени средства: 24 447,87 лв. 

Неизразходвани средства: 3 060,73 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 21 387,14 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

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-ДО02/2 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №5530 с вх. № ФНИ-249/24.01.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 21 387,14 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-ДО02/2 от 2019 г. в  размер 

на 24 447,87 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 060,73 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 27 508,60 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-ДО02/2 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №5530 с вх. № ФНИ-249/24.01.2022 г., че разходите по договора 
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са признати и законосъобразни в размер на 21 387,14 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-ДО02/2 от 2019 г. в  

размер на 24 447,87 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 060,73 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 27 508,60 

лв. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-ДО02/3 от 2019 г. по Програма M-ERA на тема: 

„Функционални 2D материали и хетероструктури за хибридни спинтронно-мемристивни 

устройства ” с ръководител проф. д-р инж. Д. Димитров,  Институт по физика на твърдото 

тяло-БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  48 895,75 лв. 

Преведени средства: 24 447,87 лв. 

Неизразходвани средства: 3 507,17 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 940,69 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

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-ДО02/3 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №5530 с вх. № ФНИ-275/25.01.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 20 940,69 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-ДО02/3 от 2019 г. в  размер 

на 24 447,87 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 507,17 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е  27 955,04 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-ДО02/3 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор №5530 с вх. № ФНИ-275/25.01.2022 г., че разходите по договора 
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са признати и законосъобразни в размер на 20 940,69 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-ДО02/3 от 2019 г. в  

размер на 24 447,87 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 507,17 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е  27 955,04 

лв. 

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-2219/23.06.2022 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. 

 

1.5.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор   ДМ 01/5 от 2016г., Тема: „Молекулярен подход за изучаване на биологичните 

ефекти на нови AVPI-/RGD-пептидни аналози", Ръководител: гл. ас. д-р, С. Стайкова, Базова 

организация: Институт по Молекулярна биология, БАН, Етап на изпълнението: Един 

Данни за проекта: 

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: 110,45 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19889,55 лв. 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой участия в конференции: 5 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 3 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

 От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДМ 01/5 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ 94ФФ/12 от 18.01.2019г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ01/5 от 2016  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 19889,55 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 110,45 лв. 

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

110,45 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДМ 01/5 от 

2016г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 
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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 ДМ01/5 от 2016г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № вх.№ 94ФФ/12 от 

регистриран одитор с № 0156 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДМ01/5 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19889,55 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 110,45 лв. 

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

размер общо на 110,45лв. 

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

ДМ01/5 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

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

  

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

изпълнението на договор   ДН 01/1 от 2016г., Тема: „Каталаза от антарктически гъби: Роля 

в антиоксидантната защита, локализация, регулация и свойства ", Ръководител: Доц. д-р Е. 

Крумова, Базова организация: Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 5 739,92 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 54 260.08 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 65 739,92 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 43,04 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 65 696,88 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 956.96 лв. 

(I етап – 54 260.08 лв.; II етап – 65 696,88 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 5 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 5 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 8 участия в 4 форума 

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 01/1 от 2016г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ 94НН/9 от 07.10.2021г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН01/1 от 2016  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Първоначална обща сума на договора:120 000 лв. 

Преведени средства за 2 етап: 60 000лв. 

Сума за отчитане за 2 етап: 65739,92 лв. 

Неизразходвани средства за 2 етап: 43,04 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00лв. 

Признати разходи за 2 етап: 65 696,88 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 956,96 лв. 

(I етап – 54 260.08 лв.; II етап – 65 696.88 лв.) 

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

43,04 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/1 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 01/1 от 2016г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/9 от 07.10.2021г от 

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

договор ДН 01/1 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 119 956,96 лв. 

Признати разходи за втори етап: 65 696,88 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 43,04 лв. 

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

размер общо на 43,04 лв. 

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

ДН 01/1 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

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

 

1.5.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор   ДМ 11/3 от 2017г., Тема: „Иновативен биотехнологичен подход за откриване на 

нови противоракови молекули от златен корен", Ръководител: гл. ас. д-р А. Марчев, Базова 

организация: Институт по микробиология, БАН, Етап на изпълнението: Един 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000,00 лв. 

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1393.30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 18606.70 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 
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Брой участия в конференции:2 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 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 ДМ 11/3 от 2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ 94ИИ/33 от 18.09.2020г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ11/3 от 2017  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 18 606,70 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1393,30 лв. 

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

1393,30 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДМ 11/3 от 

2017г., 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 ДМ 11/3 от 2017г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № .№ 94ИИ/33 от 18.09.2020г. 

от регистриран одитор с № 0250 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор ДМ 11/3 от 2017г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 18 606,70 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1393,30 лв. 

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

размер общо на 1393,30лв. 

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

ДМ 11/3 от 2017г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

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

  

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

изпълнението на договор   ДН 11/5 от 2017г., Тема: „Сиртуини (SIRTs) – нови мишени за 

фина селективна епигенетична регулация на патологията при ставно възпаление по време на 

грипна инфекция ", Ръководител: Доц. д-р П. Димитрова, Базова организация: Институт по 

микробиология, БАН.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:   120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап:  60 000 лв.     

Неизразходвани средства за Първи етап  8 602.63 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап:  0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап:  51 397.37 лв.    
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Сума за отчитане за Втори етап:  68 602.63    (8 602.63 + 60 000 за Етап 2) 

Преведени средства за Втори етап:  60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап:  7 824.96 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор:  0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 777.67 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 112 175.04 лв. 

(I етап – 51 397.37 лв.; II етап – 60 777.67лв.) 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 (постдокторанти); + 3 студенти 

Брой научни публикации (общо): 0 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 10 (5 доклада + 5 постера) 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор ДН 11/5 от 2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ 94НН/12 от 17.12.2021г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН11/5 от 2017  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Първоначална обща сума на договора:120 000 лв. 

Преведени средства за 2 етап: 60 000лв. 

Сума за отчитане за 2 етап: 68 602,63 лв. 

Неизразходвани средства за 2 етап: 7824,96 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00лв. 

Признати разходи за 2 етап: 60 777,67 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 112 175,04 лв. 

(I етап – 51 397.37 лв.; II етап – 60 777.67лв.) 

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

7824,96 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за приключване на договор ДН 11/5 от 2017г., 

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 „Задоволителен“ на 

научната част по договор ДН 11/5 от 2017г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № вх.№ 94НН/12 от 

17.12.2021г от регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор вх.№ 94НН/12 от 17.12.2021г. да бъде приета, както 

следва: 

Признати разходи общо: 112 175,04 лв. 

Признати разходи за втори етап: 60 777,67 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 7824,96 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд„ Научни изследвания“ е в 

размер на 7824,96 лв. 

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

ДН 11/5 от 2017г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

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

 

1.5.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор   КП-06-М31/3 от 2019г., Тема: „Проучване на разпространението и 

въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените 

местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина", Ръководител: гл. 

ас. д-р П. Глогов, Базова организация: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Етап 

на изпълнението: Един 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  30 000 лв. 

Преведени средства: 30 000 лв. 

Неизразходвани средства: 9,97 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00. 

Признати разходи от финансовия одитор: 29990,03 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой участия в конференции: 13, от които 4 национални и 9 международни с представени 19 

доклада, от които 1 постер и 18 презентации 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 21 (от тях 2 монографии) 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 1 

Защитена дисертация на тема: „Щамове на Cryphonectria parasitica в България и възможности 

за биологична борба с патогена” 

Изказана е благодарност за финансовата подкрепа от Фонд „Научни изследвания” при МОН. 

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-М31/3 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ ФНИ-925 от 11.03.2022г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-М31/3 от 2019г. да бъде 

приета, както следва:. 

Признати разходи – 29 990,03 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 9,97 лв. 

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

9,97 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор КП-06-М31/3 

от 2019г., 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: 
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1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М31/3 от 2019 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № .№ ФНИ-925 от 

11.03.2022г. от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор КП-06-М31/3 от 2019 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 29990,03 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 9,97 лв. 

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

размер общо на 9,97 лв. 

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

КП-06-М31/3 от 2019 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 научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор   КП-06-М31/4 от 2019г., Тема: „Оценка на българската фауна на Fulgoromorpha 

(Insecta: Hemiptera) и изготвяне на регионален червен списък на редките, ендемични и 

застрашени видове", Ръководител: гл. ас. д-р И. Гьонов, Базова организация: Софийски 

университет „св. Климент Охридски“, Етап на изпълнението: Един 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  30 000 лв. 

Преведени средства: 30 000 лв. 

Неизразходвани средства: 187,15 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 29 812,85 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой участия в конференции: 1 в национална конференция с представен постер 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 3  

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 0 

Изказана е благодарност за финансовата подкрепа от Фонд „Научни изследвания” при МОН. 

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-М31/4 от 2019. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ ФНИ-1665 от 10.05.2022г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-М31/4 от 2019г. да бъде 

приета, както следва:. 

Признати разходи – 29 812,85 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 187,15 лв. 

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

187,15 лв. 

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 187,15 лв. на 25.05.2022г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 
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3.ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор КП-06-М31/4 

от 2019г., 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-М31/4 от 2019 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №  ФНИ-1665 от 10.05.2022г. 

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

на договор КП-06-М31/4 от 2019 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 29 812,85 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 187,15 лв. 

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

размер общо на 187,15лв. 

4. Приема да бъде приключен успешно договор КП-06-М31/4 от 2019 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.5.7. Повторно обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи 

етап от изпълнението на договор  КП-06-Н31/3 от 2019 г. след допълнително внесени 

уточнения съгласно решение на ИС в Протокол № 13/25.03.2022 

Решение на ИС: 

Връща отчета по договор КП-06-Н31/3 за предоставяне на допълнителна информация от 

ръководителя във връзка с изпълнение на Дейност 1.1. и Дейност 1.2., която се отнася до 

„Инсталиране и текуща поддръжка на автономно работеща система за видеонаблюдение 

и метеорологична станция“. Да се даде информация за публикуваната книга дали е 

финансирана по линия на проекта и дали в нея е отразено финансирането от ФНИ, също 

така за планираната техника по проекта, която е използвана за получаване на 

резултатите. 

Тема: „Взаимодействие между гори и лавини в Пирин, България", Ръководител: доц. д-р М. 

Панайотов, Базова организация: Лесотехнически Университет, гр. София. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 101400 лв 

Преведени средства: 50 700 лв 

Неизразходвани средства: 11 182,22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 517,78 лв 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): една книга 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 0  

Част от получените резултати са включени в публикуваната книга като е отразено 

финансирането по проекта. 

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-Н31/3 от 11.12.2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-3172 от 02.09.2021., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 39 517,78 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н31/3 в размер на 

50700.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 11 182,22 лв., представляваща 23,79% от преките 

допустими разходи за етапа (47 000 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена през втория етап на 

договора като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема с 10  гласа за оценка „Добър“ и 

1 глас за „Задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Н31/3 от 11.12.2019г. 

на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-3172 от 02.09.2021 от регистриран одитор с № 5530 че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 39 517,78 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н31/3 от 11.12.2019г. в 

размер на 50700 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 11182,22 лв. (23,79 % от преките 

допустими разходи (47000лв.) 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 61 882,22 лв. 

 

1.5.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета  за първи етап от 

изпълнението на договор  КП-06-Н31/17 от 2019 г., Тема: „Цялостен геномен скрининг и 

асоциативно картиране на компонентите на добива и съдържанието на протеин и общ азот в 

зърното при български сортове обикновена пшеница", Ръководител: Проф. д-р С. Мишева, 

Базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика, БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 532,77 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59467,23 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой участия в конференции: 1 доклад и 2 постера, представени на една международна 

(Будапеща) и една национална (Климентови дни) конференции  

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 3  

 От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 0 

Във всички публикации е изказана благодарност за финансовата подкрепа от Фонд „Научни 

изследвания” при МОН, като в две от статиите е изказана благодарност и на ДНТС – 
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двустранен проект със Словакия (в отчета е отбелязано, че в едната статия финансовата 

подкрепа на ФНИ е 25%, а в другата – 75%). 

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-Н31/17 от 11.12.2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-4780 от 17.12.2021г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 467,23 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н31/17 в размер на 

60000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 532,77 лв., представляваща 0,96% от преките 

допустими разходи за етапа (55 200 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена през втория етап на 

договора. 

 

Решение на ИС:   

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

научната част по договор КП-06-Н31/17 от 11.12.2019г. 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 с № 5530 че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 59 467,23 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н31/17 от 11.12.2019г. в 

размер на 60000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 532,77 лв. (0,96 % 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 60 532,77лв. 

 

1.5.9. Относно Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап 

от изпълнението на договор КП-06-Н 31/12 от 11.12.2019 г., разгледани в Протокол на ИС 

№16 от 27.05.2022г. в т.1.4.12 е допусната техническа грешка, отнасяща се до първоначалната 

обща сума на договор КП-06-Н 31/12 от 2019г. 

В данни за проекта е посочена първоначална обща сума на договора 60 000 лв. 

Моля, да се счита за вярно: Първоначална обща сума на договора: 120 000лв. 

 

Решение на ИС:   

ИС приема да се счита за вярно: Първоначална обща сума на договора: 120 000лв 

 

1.5.10. Съгласно решение прието с Протокол на ИС №16 от 27.05.2022г. в т.1.4.10, относно 

сумата за финансиране на 2 етап по договора,  

ВМЕСТО 

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-Н-31/2 от 2019г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-50 от 06.01.2022г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 54 303,58 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- Н-31/2 в размер на 

60000.00лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства 5 126,42 лв., представлява 9,38% от преките 

допустими разходи за етапа, да бъдат прехвърлени и отчетени през втория етап на 

договора. Сумата за отчитане на 2 етап следва да е 65 126,42 лв.  

и 

Решение на ИС:  

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

част по договор КП-06-Н-31/2 от 2019г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-50 от 06.01.2022г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 54 303,58 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 

лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н-31/2 в размер на 60000.00лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства 5 126,42 лв., представлява 9,38% от преките 

допустими разходи за етапа, да бъдат прехвърлени и отчетени през втория етап на 

договора. Сумата за отчитане на 2 етап следва да е 65 126,42 лв. 

ДА СЕ СЧИТА ЗА ВЯРНО 

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-Н-31/2 от 2019г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-50 от 06.01.2022г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 54 303,58 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 

лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06- Н-31/2 в размер на 

59430.00лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства 5126,42 лв., представлява 9,38% от преките 

допустими разходи за етапа, да бъдат прехвърлени и отчетени през втория етап на 

договора. Сумата за отчитане на 2 етап следва да е 64556,42 лв.  

и 

Решение на ИС:  

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

част по договор КП-06-Н-31/2 от 2019г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-50 от 06.01.2022г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 54 303,58 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 

лв.  

3. Приема финансиране на втория етап на договор КП-06-Н-31/2 в размер на 59430.00лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства 5 126,42 лв., представлява 9,38% от преките 

допустими разходи за етапа, да бъдат прехвърлени и отчетени през втория етап на 

договора. Сумата за отчитане на 2 етап следва да е 64556,42 лв. 

 

Решение на ИС:   

ИС приема да се счита за вярно: Приема финансиране на втория етап на договор КП-

06-Н-31/2 в размер на 59430.00лв.  
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Сумата на неизразходваните средства 5 126,42 лв., представлява 9,38% от преките 

допустими разходи за етапа, да бъдат прехвърлени и отчетени през втория етап на 

договора.  

Сумата за отчитане на 2 етап на договор КП-06-Н-31/2 следва да е 64556,42 лв. 

 

1.5.11. Доклад с вх. № ФНИ-1911 от 01/06/2022г. от проф. д-р К. Георгиева, ръководител 

на договор КП-06-Н21/8 от 18.12.2018г., на тема: „Механизми на възстановяване от 

засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване 

на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“ Базова организация: Институт по 

физиология на растенията и генетика - БАН. 

Относно:  Второ удължаване срока на 2 етап с 6 /шест/ месеца. 

Обосновка: С настоящия доклад бих искала да Ви информирам за необходимостта от 

продължаване срока на проект КП-06-Н21/8 с още 6 месеца. За втория етап от проекта 

бяха предвидени анализи, които трябваше да бъдат проведени от колеги от чужбина. Но 

поради усложнената епидемиологична обстановка провеждането им беше затруднено. 

Това налага да търсим възможности за провеждането им в пашата страна. Освен това, 

за довършването на изследванията по РПЗ се нуждаем от експертизата и материалната 

база на колеги, които не са включени в работния колектив (външни услуги).  

Поради посочените по-горе причини се налага срока на втория етап на проект КП-06-

Н21/8 с още 6 месеца. Писмото е съгласувано с директора на БО. 

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 повторното удължаване на 2 етап на договор КП-06-Н21/8 от 18.12.2018г. с 6 

/шест/ месеца до 15.06.2023 г. Предходното удължаване е било за 6 м. прието в протокол 

на ПНЕК №4/29.11.2021г. Срок за предаване на отчета за 2 етап – до 15.07.2023 г. 

ПНЕК предлага на ИС да приеме повторното удължаване на срока по договора като бъде 

сключено допълнително споразумение към договора. 

 

Решение на ИС: 

Приема втори етап на договор КП-06-Н21/8 от 18.12.2018г. да бъде удължен с 6 

/шест/ месеца до 15.06.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Срок за предаване на отчета за 2 етап на договор КП-

06-Н21/8 от 18.12.2018г. до 15.07.2023 год. 

 

1.5.12. Уведомление с вх. № ФНИ-1957 от 03.06.2022г. от Доц. Й. Кънева дб, 

ръководител на договор КП-06-ОПР03/13 от 18.12.2018г., на тема: "Изследване на 

адаптогенeн потенциал на плодове от Sambucus ebulus с оглед използването им като 

функционална храна", Базова организация: Медицински Университет  - Варна. 

Относно:  Промяна на научен колектив 

Обосновка: С настоящото писмо Ви уведомявам за настъпили промени  в научния 

колектив към научен проект с Договор № КП-06-ОПР03/13 от 18.12г. Приложени са: 1. 

Обща декларация от членовете на екипа, 2. Доклад за промяна на екипа, съгласуван от 

ръководителка базовата организация, 3. Молба от напускащия участник, 4. Молби за 

включване от новите участници, 5. Актуализиран списък на научния колектив. 

Промените се състоят в следното: 

1. ас. д-р Ю. С. Снегаров, като напуснал (от 02.02.2019г.) базовата организация 

Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" гр. Варна, напуска като 
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член на изследователския колектив. Д-р Снегаров е изпълнил задачите си в първи 

етап на проекта. 

2. Нови членове на научния колектив са: 

 М. Т. Барболов - биолог, Катедра по биология 

 А. М. Янкова - биолог, Катедра но биохимия, молекулна медицина и 

нутригеномика. 

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 Ю. С. Снегаров както и включването на М. Т. Барболов - биолог и А. 

М. Янкова- биолог в научния колектив по договор КП06-ОПР03/13 от 18.12.2018г.  

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна. 

 

Решение на ИС: 

Приема включването на М. Т. Барболов – биолог и А. М. Янкова - биолог, както 

и  напускането на ас. д-р Ю. С. Снегаров от научния колектив по договор КП06-

ОПР03/13 от 18.12.2018г. 

 

1.5.13. Във връзка с прието възражение с вх. № 0903/23 от 17.05.2022 г. от гл. ас. д-р К. 

Николова-Ганева, ръководител на договор № ДН 11/3 от 14.12.2017 г. на тема „Потискане 

развитието на автоимунни заболявания посредством епигенетична модификация на генома в 

миши модели на системен лупус“, Институт по микробиология – БАН, прието с Протокол 

№16 от 27.05.2022г.  

Относно: Финансови параметри за приключване на договор договор № ДН 11/3 от 2017г. 

Обосновка: Поради необходимост от решение, свързано с финансовите параметри по 

приключване на договор № ДН 11/3 от 14.12.2017г., във връзка със Решение на ИС, 

разгледано в т. 4.5 от Протокол № 16/27.05.2022г., на стр.98-99, в което ИС коригира 

оценката с 9 гласа "За" и 1 "въздържал се" от "Незадоволителна" на "Задоволителна". 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 110 000 лв. 

Преведени средства за 1 етап: 55 000лв. 

Неизразходвани средства от 1 етап: 26,55 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за 1 етап: 0 лв. 

Преведени средства за втория етап: 38 500 лв.  

(сумата за втори етап е намалена с коефициент 0,7 поради оценка Задоволителен за първи 

етап) 

Сума за отчитане през 2 етап: 38 526,55 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за 2 етап: 37 598,32 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Неизразходвани средства за 2 етап: 928,23 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание прието от ИС възражение в Протокол и коригирана оценка от 

"Незадоволителна" на "Задоволителна", ПНЕК потвърждава решението си от Протокол № 

13/25.03.2022 в т. 1.6.6 относно финансовите параметри за приключване на договора. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ 94ИИ/1 17.02.2022, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 37 598,32 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер на 

928,23 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС, да вземе решение за приключване на проект по договор ДН 11/3 от 

2017г. след възстановяване на дължимата сума, при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

Оценка „Задоволителен“ на окончателен отчет на научната част на договор ДН 

11/3 от 14.12.2017г. е приета с Протокол на ИС № 16/27.05.2022г., в т.4.5. от 

дневния ред. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № .№ 94ИИ/1 17.02.2022 

от регистриран одитор с № 0484 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 11/3 от 14.12.2017г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи за втори етап: 37598,32лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 928,23 лв. 

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

размер общо на 928,23 лв. 

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

11/3 от 14.12.2017г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 

 

1.6. Доклад с вх. № ФНИ-2210 от 22.06.2022 г. от доц. Самир Наимов – председател на 

ПНЕК по Селскостопански науки към Фонд „Научни изследвания“ относно приемане на 

финансови отчети  

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 06/9 от 17.12.2016 г. на тема: „Комплексно проучване 

върху механизмите за сигнализация направляващи взаимодействията в ризосферата между 

растения, микробиота, арбускуларни микоризни гъби и коренови паразитни растения“ с 

ръководител проф. д-р Цв. Христева, базова организация: Институт по тютюна и тютюневите 

изделия (ИТТИ-ССА), във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

94СС/2/13.04.2022 г. на регистриран одитор №0151. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 10 349,79 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 22,28 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 49 627,93 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 977,72 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 10 349,79 лв.  

Възстановени средства, поради отказ на партньорска организация: 33 281,13 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 37 068,66 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 287,07 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 36 759,31 лв. 
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(1 етап -49 627,93 лв. , 2 етап-36 759,31 лв. ) 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 86 387,24 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 309,35 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 2: 4 

От тях с импакт фактор: 1 

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: 1 

Участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 06/9 от 17.12.2016 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94СС/2/13.04.2022 г. на 

регистриран одитор №0151, няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор №ДН 06/9 от 17.12.2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 86 387,24 лв. 

Признати разходи за втори етап: 36 759,31 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 309,35 лв.. 

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

на 309,35 лв. 

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

успешното приключване на договор № ДН 06/9 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 и на основание чл. 82 от ПФНИ, ИС приема 

много добра оценка на научната част на проект по договор № ДН 06/9 от 17.12.2016 

г. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94СС/2/13.04.2022 г. на 

регистриран одитор №0151, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор №ДН 06/9 от 17.12.2016 г., както следва: 

Признати разходи общо: 86 387,24 лв. 

Признати разходи за втори етап: 36 759,31 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 309,35 лв. 

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

размер общо на 309,35 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема договор № ДН 06/9 от 17.12.2016 г. 

да бъде приключен като успешен. Да 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 втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 16/8 от 11.12.2017 г. на тема: „Агробиологично 
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проучване върху действието на биостимуланти и неорганични продукти за биоконтрол при 

земеделски култури в стресови условия“ с ръководител проф. д-р Ан. Андонов, базова 

организация: Аграрен Университет - Пловдив, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 94ГГ/3/27.05.2022 г. на регистриран одитор №0363. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 12 281,54 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 13 030,25 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 34 688,21 лв. 

Преведени средства за втори етап: 46 969,75 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 12 281,54 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 72 281,54 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 40 355,03 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 31 926,51 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 66 614,72 лв. 

(1 етап - 34 688,21 лв. , 2 етап- 31 926,51 лв. ) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 40 355,03 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации за етап (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 5 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 16/8 от 11.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ГГ/3/27.05.2022 г. на регистриран 

одитор №0363, няма направени бележки и предлага финансовата част на договор № ДН 16/8 

от 11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 66 614,72 лв. 

Признати разходи за втори етап: 31 926,51 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 40 355,03 лв. 

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

на 40 355,03 лв. 

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

успешното приключване на договор № ДН 16/8 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 и на основание чл. 82 от ПФНИ, ИС приема 

добра оценка на научната част на проект по договор № ДН 16/8 от 11.12.2017 г. 
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2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ГГ/3/27.05.2022 г. на 

регистриран одитор №0363, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № ДН 16/8 от 11.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 66 614,72 лв. 

Признати разходи за втори етап: 31 926,51 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 40 355,03 лв. 

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

размер общо на 40 355,03 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема договор № ДН 16/8 от 11.12.2017 г. 

да бъде приключен като успешен, 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 от изпълнението на 

договор №КП-06 М36/4 от 17.12.2019 г. на тема: „Повишаване на горна граница на гората в 

резерват Царичина като пример за положителна реакция на горските екосистеми към 

климатичните промени и промяната на земеползването“ с ръководител гл. ас. Д. Димитров, 

базова организация: Институт за гората - БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № ФНИ-968/16.03.2022 г. на регистриран одитор №5530. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 30 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 29 926,90 лв. 

Неизразходвани средства: 73,10 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 73,10 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема задоволителна оценка 

на научната част на проект по договор № КП-06 М36/4 от 17.12.2019 г., на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-968/16.03.2022 г. на 

регистриран одитор №5530, няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор КП-06 М36/4 от 17.12.2019 г. да бъде приета както следва:  

Признати разходи: 29 926,90 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 73,10 лв. 

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

на 73,10 лв. 
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4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

приключване на договор № КП-06 М36/4 от 17.12.2019 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, на основание чл. 82 от ПФНИ и отчитайки 

пълното изпълнение на работната програма, ИС приема добра оценка на научната 

част на проект по договор № КП-06 М36/4 от 17.12.2019 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-968/16.03.2022 г. на 

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

договор КП-06 М36/4 от 17.12.2019 г., както следва:  

Признати разходи: 29 926,90 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 73,10 лв. 

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

размер общо на 73,10 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема договор № КП-06 М36/4 от 

17.12.2019 г. да бъде приключен като успешен, 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 Н36/1 от 29.09.2020 г. на тема „Проучване на 

патосистемата бактериофаг-фитопатоген-растение за контрол на бактериози по 

икономически важни земеделски култури“, ръководител: гл. ас. д-р Е. Шопова, базова 

организация: Институт по физиология на растенията и генетика, БАН и във връзка с доклад 

за фактически констатации вх. №ФНИ-1864/27.05.2022 г.  от регистриран одитор с рег. 

№5530. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 618,52 лв. 

Неизразходвани средства: 2 381,48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Средства, предвидени за втори етап: 60 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 0 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти:  

Участия в научни форуми: 5 (4 доклада, 1 постер) 

Решение на ПНЕК:   
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1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема задоволителна оценка 

на научната част по договор №КП-06 Н36/1 от 29.09.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически констатации 

№ФНИ-1864/27.05.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 618,52 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/1 от 29.09.2020  г. в  

размер на 42 000 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  2 381,48 лв. 

(4,28% от преките допустими разходи – 55 600 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап на договора. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 44 381,48 лв. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание предложението на ПНЕК и на основание чл. 82 от ПФНИ, ИС приема 

задоволителна оценка на научната част по договор №КП-06 Н36/1 от 29.09.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически 

констатации №ФНИ-1864/27.05.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530, че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 57 618,52 лв. и сума 

на непризнатите разходи 0 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор №КП-06 Н36/1 от 29.09.2020  г. 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 първия етап на проекта в размер на  2 

381,48 лв. (4,28% от преките допустими разходи – 55 600 лв.) да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 44 381,48 лв. 

 

1.6.5. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор 

№ДФНИ Б02/18 от 12.12.2014 г. на тема: „Моделни видове от родовете Verbascum 

(Scrophulariaceae), Centaurea (Asteraceae) и Glaucium (Papaveraceae) - изследване на 

генетичното разнообразие на Българските популации, метаболомика и физиологично 

състояние на диви, in vitro размножени и ex vitro адаптирани растения“ с ръководител проф. 

д-р В. Великова, базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика - 

БАН, на основание на: одитен доклад вх. №94ФФ/11/16.01.2019 г. от регистриран одитор с 

рег. №0156 и доклад №0901/4/21.02.2022 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ 

и решение на ИС на ФНИ взето на 11-то му заседание от 25.02.2022 г. 

Данни за проекта: 

Оценка на научната част: отлична (Протокол на ИС №11/28.02.2020 г.) 

Първоначална обща сума на договора: 147 000 лв. 

Преведени средства: 146 808,00 лв. 

Неизразходвани средства: 176,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор (след корекция): 1 697,63 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 144 933,90 лв. 

Неустойка за забавен отчет: 2 116,81 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 3 990,91 лв. 

Възстановена сума 206,47 лв. на 10.02.2021 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ: 3 784,44 лв. 
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По договора от предоставените финансови отчети е видно, че има закъснение при 

предаване на финансовия отчет за втория етап на договора. Неустойката за закъснение 

при предаване на отчета е за периода 24.09.2018 г.-16.01.2019 г. и е в размер на 2 116,81 

лв. 

Решение на ПНЕК:  

1.  На основание доклад за фактически констатации вх. №94ФФ/11/16.01.2019 г. от 

регистриран одитор с рег. №0156 и доклад №0901/4/21.02.2022 г. от г-жа Д. Козовска – 

финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 11-то му заседание от 

25.02.2022 г., предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б02/18 от 12.12.2014 г. да бъде 

приета, както следва:  

Първоначална сума на договора – 147 000 лв.;  

непризнати разходи: 1 697,63 лв. 

неустойка за забавен отчет: 2 116,81 лв. 

неизразходвани средства: 176,47 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на  3 990,91 лв., е частично възстановена 

на Фонд „Научни изследвания“ в размер на 206,47 лв. с платежно нареждане от 10.02.2021 г.  

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

№ ДФНИ Б02/2 от 12.12.2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС:  

1.  На основание доклад за фактически констатации вх. №94ФФ/11/16.01.2019 г. от 

регистриран одитор с рег. №0156 и доклад №0901/4/21.02.2022 г. от г-жа Д. Козовска 

– финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 11-то му заседание 

от 25.02.2022 г., приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/18 от 12.12.2014 

г., както следва:  

Първоначална сума на договора – 147 000 лв.;  

непризнати разходи: 1 697,63 лв. 

неустойка за забавен отчет: 2 116,81 лв. 

неизразходвани средства: 176,47 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на 3 990,91 лв., е частично 

възстановена на Фонд „Научни изследвания“ в размер на 206,47 лв. с платежно 

нареждане от 10.02.2021 г.  

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 3 784,43 лв. проект 

по договор № ДФНИ Б02/18 от 12.12.2014 г. да бъде приключен като успешен, при 

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

извършването му. 

 

1.6.6. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор 

№ДФНИ Б02/27 от 12.12.2014 г. на тема: „Модерни молекулярни подходи за функционално 

характеризиране на пробиотични свойства и изследване на технологични характеристики на 

амилолитични млечно-кисели бактерии от български ферментационни продукти“ с 

ръководител доц. д-р В. Гочева, базова организация: Университет по хранителни технологии 

- Пловдив, на основание на: одитен доклад вх. №94ТТ/21/14.09.2018 г. от регистриран одитор 

с рег. №0771 и доклад №80/6 от 17.01.2022 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към 

ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 10-то му заседание от 05.11.2021 г. 

Данни за проекта: 

Оценка на научната част: отлична (Протокол на ИС №11/28.02.2020 г.) 
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Първоначална обща сума на договора: 212 010 лв. 

Преведени средства: 192 740,75 лв. 

Неизразходвани средства: 698,17 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 2 470,90 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 189 571,68 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 3 169,07 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 801,58 лв. на 1.7.2020 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ: 2 367,49 лв. 

Решение на ПНЕК:  

1.  На основание  доклад за фактически констатации с вх. №94ТТ/21/14.09.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. №0771 и доклад №80/6 от 17.01.2022 г. от г-жа Д. Козовска – 

финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 10-то му заседание от 

21.01.2022 г., предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б02/27 от 12.12.2014 г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи от финансовия одитор: 189 571,68 лв. 

непризнати разходи – 2 470,90 лв.;  

неизразходвани средства – 698,17 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на 3 169,07 лв., е частично възстановена 

на Фонд „Научни изследвания“ в размер на 801,58 лв. с платежно нареждане от 01.07.2020 г.  

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 2 367,49 лв., ПНЕК 

предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по договор № ДФНИ 

Б02/27 от 12.12.2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС:  

1.  На основание  доклад за фактически констатации с вх. №94ТТ/21/14.09.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. №0771 и доклад №80/6 от 17.01.2022 г. от г-жа Д. Козовска 

– финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето на 10-то му заседание 

от 21.01.2022 г., приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/27 от 12.12.2014 

г., както следва:  

Признати разходи от финансовия одитор: 189 571,68 лв. 

непризнати разходи – 2 470,90 лв.;  

неизразходвани средства – 698,17 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на 3 169,07 лв., е частично 

възстановена на Фонд „Научни изследвания“ в размер на 801,58 лв. с платежно 

нареждане от 01.07.2020 г.  

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 2 367,49 лв., 

приема проект по договор № ДФНИ Б02/27 от 12.12.2014 г. да бъде приключен като 

успешен, при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

1.6.7. Обсъждане и оценяване на финансовата част на отчета от изпълнението на договор 

№ДФНИ Е02/4 от 12.12.2014 г. на тема: „Прилагане на съвременни методи и технологии за 

оценка на подхранване на подземните води във връзка с бъдещи климатични промени в 

България, с акцент върху ненаситената зона“ с ръководител доц. д-р Т. Орехова, базова 

организация: Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН, на основание на: одитен 

доклад вх. №26/46 от 19.05.2016 г. от регистриран одитор и доклад №80/141 от 16.06.2022 г. 

от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ. 
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Данни за проекта: 

Оценка на научната част: незадоволителна. Прието е решение за прекратяване на проекта 

(Протокол на ИС №24/01.07.2016 г.) 

Първоначална обща сума на договора: 126 904 лв. 

Преведени средства: 69 797,20 лв. 

Неизразходвани средства: 13 115,67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 27 501,88 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 29 179,65 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 40 617,55 лв. 

Възстановена е на ФНИ сума от 13 115,67 лв. на 11.03.2022 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ: 27 501,88 лв. 

Решение на ПНЕК:  

1.  На основание  доклад за фактически констатации вх. №26/46 от 19.05.2016 г. от 

регистриран одитор и доклад №80/141 от 16.06.2022 г. от г-жа Д. Козовска – финансов 

експерт към ФНИ, предлага финансовата част на договор №ДФНИ Е02/4 от 12.12.2014 г. да 

бъде приета, както следва:  

Признати разходи от финансовия одитор: 29 179,65 лв. 

Непризнати разходи – 27 501,88 лв.  

Неизразходвани средства – 13 115,67 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на 40 617,55 лв., е частично възстановена 

на Фонд „Научни изследвания“ в размер на 13 115,67 лв. с платежно нареждане от 11.03.2022 

г.  

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 27 501,88 лв., ПНЕК 

предлага на ИС да вземе решение за приключване на проект по договор № ДФНИ Е02/4 от 

12.12.2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания 

за извършването му. 

 

Решение на ИС:  

1.  На основание  доклад за фактически констатации вх. №26/46 от 19.05.2016 г. от 

регистриран одитор и доклад №80/141 от 16.06.2022 г. от г-жа Д. Козовска – финансов 

експерт към ФНИ, приема финансовата част на договор №ДФНИ Е02/4 от 12.12.2014 

г., както следва:  

Признати разходи от финансовия одитор: 29 179,65 лв. 

Непризнати разходи – 27 501,88 лв.  

Неизразходвани средства – 13 115,67 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на 40 617,55 лв., е частично 

възстановена на Фонд „Научни изследвания“ в размер на 13 115,67 лв. с платежно 

нареждане от 11.03.2022 г.  

3. След възстановяване на остатъка от дължимата сума в размер на 27 501,88 лв., ИС 

приема проект по договор № ДФНИ Е02/4 от 12.12.2014 г. да бъде приключен, при 

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

извършването му. 

 

1.7. Доклад с вх. № ФНИ-2198/22.06.2022 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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1.7.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор КП-06-Н37/12 от 06.12.2019 г., с ръководител доц. дн инж. А. Крумов, на тема 

„Иновационни конструкции на фотобиореактори на база интегрална концепция за 

утилизация на СО2 и получаване на метаболити от водораслова биомаса с висока 

биологична и имуностимулираща активности“, базова организация Институт по 

микробиология, БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 13 565,21 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 434,79 лв  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

От тях нереферирани: 3 

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 9 (от които 2 и към други проекти) 

Участия в научни форуми: 3  

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-Н37/12 от 2019 г.  

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

ФНИ-1605/05.05.2022 от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 46 434,79 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Съгласно решение на ИС Протокол № 11 от 25.02.2022 г. ПНЕК приема договор КП-

06-Н37/12 от 2019 г. да бъде прекратен. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 565,21 лв. да бъде възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“. 

 

Решение на ИС:  

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

част по договор КП-06-Н37/12 от 2019 г.  

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

№ ФНИ-1605/05.05.2022 от регистриран одитор с № 051, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 46  434,79 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Съгласно решение на ИС Протокол № 11 от 25.02.2022 г. приема договор КП-

06-Н37/12 от 2019 г. да бъде прекратен. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 565,21 лв. да бъде възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“. 

 

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

договор ДН07/2 от 2016 г., с ръководител ас. д-р С. Йорданов, на тема „Синтез и 

охарактеризиране на нано модифицирани покрития върху метали на база преходни и 
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редкоземни оксиди и изследване на корозионната им устойчивост“, базова организация 

Институт по 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: 90% (100 %; 80%)  

Първоначална обща сума на договора: 118 600 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 59 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 1 820,61 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 57 179,39 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 60 820,61 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 59 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 100,57 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 59 720,04 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 899,43 лв. 

(I етап – 57 179,39 лв.; II етап – 59 720,04 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 0  

 От тях с импакт ранг: 1  

От тях нереферирани: 5 

 От тях с изказана благодарност към ФНИ: 6  

Участия в международни научни форуми: 13 

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

научната част по договор ДН07/2 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94РР/6/10.02.2020 г. от 

регистриран одитор с № 091 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН07/2 от 2016 г., както следва: 

Признати разходи общо: 116 899,43 лв. 

Признати разходи за втори етап: 59 720,04 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 100,57 лв. 

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

общо на 1 100,57 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН07/2 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 ДН07/2 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94РР/6/10.02.2020 г.  

от регистриран одитор с № 091 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН07/2 от 2016 г., както следва: 

Признати разходи общо: 116 899,43 лв. 

Признати разходи за втори етап: 59 720,04 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 100,57 лв. 

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

размер общо на 1 100,57 лв. 

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

договор ДН07/2 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

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

договор ДН07/3 от 2016 г., с ръководител гл. ас. д-р М. Николова, на тема „Градиентно-

функционални нанопокрития, получени чрез вакуумни технологии за биомедицински 

приложения“, базова организация Русенски университет "Ангел Кънчев".  

 

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 – 8 353,11 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 51 646,89 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 68 353,11 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 2 082,79 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 66 270,32 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 117 917,21 лв. 

(I етап – 51 646,89 лв.; II етап – 66 270,32 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 2  

 От тях с импакт ранг: 5  

 От тях с изказана благодарност към ФНИ: 7 

Участия в международни научни форуми: 6 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/3 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ТТ/20/07.08.2020 г.  от 

регистриран одитор с № 451 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН07/3 от 2016 г., както следва: 
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Признати разходи общо: 117 917,21 лв. 

Признати разходи за втори етап: 66 270,32 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 2 082,79 лв. 

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

общо на 2 082,79 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН07/3 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 „много добър“ на 

научната част по договор ДН07/3 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ТТ/20/07.08.2020 г.  

от регистриран одитор с № 451 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН07/3 от 2016 г., както следва: 

Признати разходи общо: 117 917,21 лв. 

Признати разходи за втори етап: 66 270,32 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 2 082,79 лв. 

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

размер общо на 2 082,79 лв. 

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

договор ДН07/3 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

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

договор ДН07/5 от 2016 г., с ръководител доц. д-р Г. Николова, на тема „Изследване на 

антропометричните и масово-инерционни характеристики на българските мъже и жени 

на базата на математически модели на човешкото тяло“, базова организация Институт 

по механика, 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 – 3 181,28 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 56 818,72 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 63 181,28 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 4 401,53 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 58 779,75 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 115 598,47 лв. 
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(I етап – 56 818,72 лв.; II етап – 58 779,75 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 16 

От тях с импакт фактор: 2  

 От тях с импакт ранг: 13  

 От тях нереферирани: 1 

 От тях с изказана благодарност към ФНИ: 16 

Участия в международни научни форуми: 18 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/5 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/37/27.08.2021 г.  от 

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

договор ДН07/5 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 115 598,47 лв. 

Признати разходи за втори етап: 58 779,75 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 4 401,53 лв. 

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

общо на 4 401,53 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН07/5 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 „много добър“ на 

научната част по договор ДН07/5 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/37/27.08.2021 г. 

от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН07/5 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 115 598,47 лв. 

Признати разходи за втори етап: 58 779,75 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 4 401,53 лв. 

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

размер общо на 4 401,53 лв. 

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

договор ДН07/5 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

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

договор ДН07/14 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Н. Ваклиева-Банчева, на тема 

„Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда“, базова организация 

Институт по инженерна химия, БАН. 
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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 – 480,11 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 59 519,89 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 60 480,11 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 249,50 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 230,61 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 750,50 лв. 

(I етап – 59 519,89 лв.; II етап – 60 230,61 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 32 

От тях с импакт фактор: 1  

 От тях с импакт ранг: 13  

 От тях нереферирани: 17 

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 32 (от тях 2 с благодарност към 

друг проект) 

Участия в международни научни форуми: 21 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/14 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/73/01.12.2020 г.  от 

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

договор ДН07/14 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 119 750,50 лв. 

Признати разходи за втори етап: 60 230,61 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 249,50 лв. 

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

общо на 249,50 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН07/14 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 „много добър“ на 

научната част по договор ДН07/14 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/73/01.12.2020 г.  

от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН07/14 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 119 750,50 лв. 

Признати разходи за втори етап: 60 230,61 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 249,50 лв. 

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

размер общо на 249,50 лв. 

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

договор ДН07/14 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

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

договор ДН07/20 от 2016 г., с ръководител доц. д-р В. Манолов, на тема „Теоретично и 

експериментално изследване на кристализацията на метална сплав с въведени в нея 

наночастици“, базова организация Институт по 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: 102 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 51 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 21 262,95 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 29 737,05 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 72 262,95 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 51 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 170,39 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 72 092,56 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 101 829,61 лв. 

(I етап – 29 737,05 лв.; II етап – 72 092,56 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 2  

 От тях с импакт ранг: 3  

 От тях нереферирани: - 

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 5 

Участия в международни научни форуми: 17 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/20 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/2/16.01.2020 г. от 

регистриран одитор с № 0412 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН07/20 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 101 829,61 лв. 

Признати разходи за втори етап: 72 092,56 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 170,39 лв. 

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

общо на 170,39 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН07/20 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 „много добър“ на 

научната част по договор ДН07/20 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/2/16.01.2020 г.  

от регистриран одитор с № 0412 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН07/20 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 101 829,61 лв. 

Признати разходи за втори етап: 72 092,56 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 170,39 лв. 

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

размер общо на 170,39 лв. 

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

договор ДН07/20 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

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

договор ДН07/21 от 2016 г., с ръководител доц. д-р Г. Чернев, на тема „Кинетични и 

динамични модели на интелигентни биосензори за токсични замърсители“, базова 

организация Химикотехнологичен и металургичен университет.  

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 62,5 % (75 %; 50%) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 3 055,95 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 56 944,05 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 63 055,95 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 58 277,73 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 
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Признати разходи за Втори етап: 4 778,22 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 61 722,27 лв. 

(I етап – 56 944,05 лв.; II етап – 4 778,22 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 4  

От тях с импакт фактор: 0  

 От тях с импакт ранг: 3 

 От тях нереферирани: 1 

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 4 

Участия в международни научни форуми: 0 

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

„задоволителен“ на научната част по договор ДН07/21 от 2016 г. , на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/21/04.12.2020 г. от 

регистриран одитор с № 0588 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН07/21 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 61 722,27 лв. 

Признати разходи за втори етап: 4 778,22 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 58 277,73 лв. 

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

общо на 58 277,73 лв. 

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

приключване на договор ДН07/21 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 „задоволителен“ на 

научната част по договор ДН07/21 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/21/04.12.2020 г.  

от регистриран одитор с № 0588 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН07/21 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 61 722,27 лв. 

Признати разходи за втори етап: 4 778,22 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 58 277,73 лв. 

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

размер общо на 58 277,73 лв. 

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

договор ДН07/21 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

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

договор ДН07/28 от 2016 г., с ръководител доц. д-р Т. Пеняшки, на тема „Изследване и 

създаване на нови износоустойчиви покрития с използване на композиционни и нано 

материали“, базова организация Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията (ИПАЗР) „ Н. Пушкаров”. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 118 363 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 59 181,50 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 11 772,86 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 47 408,64 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 70 954,36 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 59 181,50 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 274,20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 69 680,16 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 117 088,80 лв. 

(I етап – 47 408,64 лв.; II етап – 69 680,16 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 18 

От тях с импакт фактор: 7 

 От тях с импакт ранг: 8 

 От тях нереферирани: 3  

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 18 (от тях 9 с благодарност към 

друг проект) 

Участия в международни научни форуми: 5 

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

добър“ на научната част по договор ДН07/28 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/61/16.10.2020 г.  от 

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

договор ДН07/28 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 117 088,80 лв. 

Признати разходи за втори етап: 69 680,16 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 274,20 лв. 

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

общо на 1 274,20 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН07/28 от 2016 г., като бъде подписан протокол 

за приключване 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 ДН07/28 от 2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/61/16.10.2020 г.  

от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН07/28 от 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 117 088,80 лв. 

Признати разходи за втори етап: 69 680,16 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 274,20 лв. 

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

размер общо на 1 274,20 лв. 

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

договор ДН07/28 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.7.9. Писмо с вх. № 0907/61 от 25.05.2022 г. от доц. д-р Т. Куцарова, директор на 

Институт по електроника, БАН – базова организация по договор ДО02/112 от 2008 год., 

с ръководител проф. дн Л. Аврамов. 

Относно: Подписване на допълнително споразумение към договор ДО02/112 от 2008 

год., „Национален център по биомедицинска фотоника“, с ръководител проф. дн Л. 

Аврамов. 

Обосновка: Във  връзка с решение на ИС (Протокол № 11 от 25.02.2022 г. и Протокол 

№ 13 от 25.03.2022 г.), както и с решение на Научния съвет на Института по 

електроника, БАН, проведено на 19.05.2022 г., се представят изисканите от ИС на ФНИ 

допълнителни документи, необходими за подписване на допълнителното споразумение, 

които са съгласувани от ръководителя на базовата организация, както следва: 

 Писмено заявление, придружено с научна биография, за новите членове в научния 

колектив, съгласно чл. 74 (1) от ПФНИ. Промяната в колектива е утвърдена от 

ръководителя на базовата организация. 

 Представени са писмено мотивите за напускането на научния колектив на д-р М. 

Шиндов. 

 Представена е работна програма, изготвена съгласно приетата от ФНИ форма и в 

съответствие със Споразумението за партньорство, неразделна част от договора за 

финансиране. Работната програма е утвърдена от ръководителя на базовата 

организация. 

Решение на ПНЕК:   

 ПНЕК по Технически науки приема промените в научния колектив и  актуализираната 

работна програма по договор ДО02/112 от 2008 г. 

 ПНЕК предлага на ИС да се подпише допълнително споразумение към договор 

ДО02/112 от 2008 г., в което да се определи краен срок за приключване изпълнението 

на проекта от 1 година в съответствие с първоначалния срок за втория етап, определен 

в подписания договор. 

 

Решение на ИС:   
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 Приема промените в научния колектив и  актуализираната работна програма 

по договор ДО02/112 от 2008 г. 

 Приема да се подпише допълнително споразумение към договор ДО02/112 от 

2008 г., в което да се определи краен срок за приключване изпълнението на 

проекта от 1 година в съответствие с първоначалния срок за втория етап, 

определен в подписания договор. 

 

1.8. Доклад с вх. № ФНИ-2107/17.06.2022 г. от проф. Христина Василева  – председател 

на ПНЕК по Науки за Земята към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по 

доклади на ръководители на договори и приемане на финансови отчети. 

 

1.8.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за Етап 1 от 

изпълнението на Договор № КП-06-Н 34/4 от 05.12.2019 г.., на тема: „Пегматити от оловно-

цинковите находища в Централни Родопи като източник на стратегически елементи: нови 

данни и перспективи“, с ръководител доц. д-р Р. Василева, Геологически институт 

„Страшимир Димитров“ - БАН“, във връзка с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 5 123,67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 54 876,33 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 65 123,67 лв.  

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации за етап 1: 14 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 7 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 10 

От тях с благодарност и към други проекти: 4  

Участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор №КП-06-Н34/4 от 05.12.2019 г., на основание на чл. 82 от ПФНИ. 

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

4420 от 03.12.2021 г. от регистриран одитор с рег. № 5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 54 876,33 лв. Сума на непризнатите разходи няма.  

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор № Н34/4 от 2019 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства  в размер на 5 123,67 лв. (9,28 % 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 65 123,67 лв. 

 

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

научната част по договор №КП-06-Н34/4 от 05.12.2019 г., на основание на чл. 82 от 

ПФНИ 

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

ФНИ-4420 от 03.12.2021 г. от регистриран одитор с рег. № 5530, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 54 876,33 лв. Сума на 

непризнатите разходи няма.  

3. Приема да се финансира на втори етап на договор № Н34/4 от 2019 г. в размер на 

60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 5 123,67 лв. (9,28 % от преките допустими 

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

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 65,123.67 лв. 

 

1.8.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за Етап 1 от 

изпълнението на Договор №КП-06-Н34/6 от 05.12.2019 г.,  на тема: „Геохимия и 

палеообстановки на полиметални конкреции и седименти“, с ръководител: доц. д-р А. Хиков, 

базова организация: Геологически институт – БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации.  

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 87,56% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 8 091.51 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 51 908,49 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 68 091,51 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации за етап 1: 6 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 6 

От тях с благодарност и към други проекти: не   

Участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор №КП-06-Н34/6 от 05.12.2019 г., на основание на чл. 82 от ПФНИ. 

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

1282 от 05.10.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 5530 че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 908,49 лв. Сума на непризнатите разходи няма.  

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор №КП-06-Н34/6 от 05.12.2019 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства  в размер на 8 091,51 лв. (14,66 % от преките 

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

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 68 091,51 лв. 

 

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

част по договор №КП-06-Н34/6 от 05.12.2019 г. на основание на чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-1282 от 05.10.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 5530, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 51 908,49 лв. и сума на 

непризнатите разходи няма.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н34/6 от 2019 г. в размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8 091,51 лв. (14,66 % от преките допустими 

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

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 68 091,51 лв. 

 

1.8.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на Договор № ДН-04/9 от 18.12.2016 г.,  на тема: „Термохроноложка еволюция 

на горнокредните порфирно-епитермални системи в Панагюрския сегмент на Централно 

Средногорие“, с ръководител: гл. ас. д-р Е. Балканска, базова организация: СУ „Св. Климент 

Охридски“, във връзка с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 117 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 58 500 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 4 530,89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 53 969,11 лв. 

Преведени средства за втори етап: 40 950,00 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 4 530,89 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 45 480,89 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 224,26 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: Няма 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 45 256,63 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 99 225,74 лв. 

(Етап 1 - 53 969,11 лв.; Етап 2 - 45 256,63 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 224,26 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 9 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 8 

От тях с благодарност и към други проекти: 1  

Участия в научни форуми: 10 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор № ДН-04/9 от 18.12.2016 г., на основание на чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ ФНИ–94MM/16 от 15.07.2021 г. 

от регистриран одитор с рег. № 0387, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № ДН-04/9 от 18.12.2016 г., да бъде приета както следва: 
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Признати разходи общо: 99 225,74 лв.  

Признати разходи за втори етап: 45 256,63 лв. 

Непризнати разходи: 0 

Неизразходвани средства: 224,26 лв. 

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

на 224,26 лв. 

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

успешното приключване на договор № ДН-04/9 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: 

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

научната част на проект по договор № ДН-04/9 от 18.12.2016 г., на основание на чл. 

82 от ПФНИ 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ ФНИ–94MM/16 от 

15.07.2021 г. от регистриран одитор с рег. № 0387, няма направени бележки и 

приема финансовата част на договор № ДН-04/9 от 18.12.2016 г., да бъде приета 

както следва: 

Признати разходи общо: 99 225,74 лв.  

Признати разходи за втори етап: 45 256,63 лв. 

Непризнати разходи: 0 

Неизразходвани средства: 224,26 лв. 

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

размер общо на 224,26 лв. 

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

№ ДН-04/9 от 18.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.8.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на Договор № ДН14/1 от 11.12.2017 г.,  на тема: „Изследване на измененията 

в някои геофизични полета предшестващи появата на земетресения в района на Балканите“, 

с ръководител: Проф. д-р. Е. Ботев, базова организация: Национален институт по геофизика, 

геодезия и география - БАН, във връзка с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 99% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 14 127.29 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 45 872,71 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 14 127,29 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 74 127,29 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 17 383,16 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: Няма 
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Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 56 744,15 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 102 616,86 лв. 

(Етап 1 - 45 872,71 лв.; Етап 2 - 56 744,15 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 17 383,16 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 42 

От тях с импакт фактор: 10 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 10 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 17 

От тях с благодарност и към други проекти: 25  

Участия в научни форуми: 36 доклада са изнесени на международни научни форуми 

Брой патенти, вкл.  регистрирани патентни заявки: няма 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „Много добра“ 

на научната част по договор №ДН14/1 от 11.12.2017 г., на основание на чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ–94ВВ/4 от 10.03.2022  г. от 

регистриран одитор с рег. № 0334, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор №ДН14/1 от 2017 г., да бъде приета както следва: 

Признати разходи общо: 102 616,86 лв. 

Признати разходи за втори етап: 56 744,15 лв. 

Непризнати разходи: 0 

Неизразходвани средства: 17 383,16 лв. 

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

на 17 383,16 лв. 

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

успешното приключване на договор №ДН14/1 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 „Много добра“ оценка на 

научната част на проект по договор № ДН-14/1 от 11.12.2017 г., на основание на чл. 

82 от ПФНИ 

2. На основание на доклад за фактически констатации с вх. № Приема финансовия 

отчет на основание постъпил одитен доклад вх.  № ФНИ–94ВВ/4 от 10.03.2022  г. от 

регистриран одитор с рег. № 0334, няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор №ДН14/1 от 2017 г., да бъде приета както следва: 

Признати разходи общо: 102 616,86 лв. 

Признати разходи за втори етап: 56 744,15 лв. 

Непризнати разходи: 0 

Неизразходвани средства: 17 383,16 лв. 

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

размер общо на 17 383,16 лв. 

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

№ ДН-14/1 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 
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спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 

 

1.8.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на Договор № ДН14/3 от 13.12.2017 г.,  на тема: „Оценка и анализ на 

климатичните промени в регионални/локални мащаби и някои последствия от тях“, с 

ръководител: член кор. К. Ганев, базова организация: Национален институт по геофизика, 

геодезия и география - БАН, във връзка с доклад за фактически констатации. 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 20 520,69 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: няма 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 39 479,31 лв. 

Преведени средства за втори етап: 53 279,31 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 13 800 лв. /след редуциране до 25% от 20 520.69 

лв./ 

Сума за отчитане за втори етап: 73 800 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 25 820,77 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: няма 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 47 979,23 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 87 458,54 лв. 

(Етап I - 39 479,31 лв.; Етап II -  47 979,23 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 25 820,77 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 12  
Още 4 статии са означени като „приети за печат“, но не са представени документи за 

приемането им. 

От тях с импакт фактор: 6  

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 6 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 10   

Участия в научни форуми: 7  

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор №ДН14/3 от 13.12.2017 г., на основание на чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание на доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ–94ВВ/2 от 17.01.2022  г. 

от регистриран одитор с рег. № 0334, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор №ДН14/3 от 2017 г., да бъде приета както следва: 

Признати разходи общо: 87 459,54 лв. 

Признати разходи за втори етап: : 47 979,23 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 25 820,77 лв. 

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

на 25 820,77 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 №ДН14/3 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 „Добра“ оценка на 

научната част на проект по договор № ДН-14/3 от 13.12.2017 г., на основание на чл. 

82 от ПФНИ 

2. На основание на доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ–94ВВ/2 от 

17.01.2022  г. от регистриран одитор с рег. № 0334, няма направени бележки и 

приема финансовата част на договор №ДН14/3 от 2017 г., да бъде приета както 

следва: 

Признати разходи общо: 87 459,54 лв. 

Признати разходи за втори етап: : 47 979,23 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 25 820,77 лв. 

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

размер общо на 25 820,77 лв. 

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

№ ДН-14/3 от 13.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.9. Доклад с вх. № ФНИ-2105/17.06.2022 г. от проф. Соня Милева-Божанова – 

председател на ПНЕК по Обществени науки към Фонд „Научни изследвания“ относно 

предложения по доклади на ръководители на договори.  

 

1.9.1.  Уведомление с вх. № 1544 от 03.05.2022, от д-р М. Тренчева, ръководител на проект 

по договор № КП-06-M 35/3 от 30.09.2020 г., на тема: „Анализ на основните 

показатели и регулатори за банкова дейност в РБългария“, базова организация: ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ 

Относно: Удължаване на срока на изпълнение на първи етап от проект Договор КП-06-

М35/3 от 18.12.2019 г. с 12 месеца 

Обосновка: Възникналата усложнена обстановка от КОВИД-19 и въведените мерки, 

което наруши планираното изпълнение на програмата. 

Исканото удължаване няма да наруши заложените в проекта финансови параметри и 

ще подпомогне успешното изпълнение на дейностите и ефективното оползотворяване 

на средствата по проекта. 

Приложения: Няма 

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 Обществени науки 

приема № КП-06-M 35/3 от 30.09.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца до 30.09.2023 г. 

и предлага на ИС да приеме удължението, като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на отчета – 30.10.2023  год. 

 

Решение на ИС: 
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Приема договор №КП-06-M 35/3 от 30.09.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца до 

30.09.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на отчета - 30.10.2023  год. 

 

 

1.9.2. Уведомление с изх.. № 80/40 от 24.03.2022г.,  до проф. В. Петров, директор на ИФС, относно  

договор № К02/12 от 2014 г., с ръководител проф. П. Бояджиева, тема: „Култура на дарителство в 

сферата на образованието“, базова организация ИФС 

Относно: Писмо за възстановяване на сума  

Обосновка: С решение на ИС Протокол №11 от 25.02.2022г. относно възстановяване на 

неизразходвани средства и непризнати разходи,  сумите, които трябва да бъдат 

възстановени са както следва: 

Неизразходвани – 561.93 лв. (Сумата е възстановена). 

Непризнати разходи от финансовия одитор – 201.05лв. 

Остатък за възстановяване – 201.05лв. 

Представена е банковата сметка на ФНИ. 

Сумата 201.05 лв. е възстановена. 

Решение на ПНЕК:   

ПНЕК приема за сведение, че сумата е възстановена и приема договор № К02/12 от 2014 г. с 

ръководител проф. П. Бояджиева, тема: „Култура на дарителство в сферата на образованието“, 

базова организация ИФС да бъде успешно приключен. ПНЕК предлага на ИС да приеме договора за 

успешно приключил, като бъде подписан протокол за приключване. 

 

 Решение на ИС: 

Приема договор № К02/12 от 2014 г. за успешно приключен, като бъде подписан протокол 

за приключване. 

 

1.10. Доклад с вх. № ФНИ-2205/22.06.2022 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.  

 

1.10.1. Уведомление с вх. № ФНИ-1881 от 30.05.2022 г. от доц. д-р И. Ванев, ръководител 

на договор № КП-06-Н40/4 от 10.12.2019. на тема: „Приносът на Иван Гошев за формиране 

на Иконографския отдел на НЦИАМ (проучване и документиране на архиви и колекции)“, 

Институт за изследване на изкуствата – БАН. 

Относно: Включване на нов член в екипа на втория етап на проекта 

Обосновка: Проектният екип желае да включи нов член в екипа във втория етап на проект 

„Приносът на Иван Гошев за формиране на Иконографския отдел на НЦИАМ (проучване и 

документиране на архиви и колекции)“ по договор ФНИ КП-06-Н40/4 от 10.12.2019 г. – М. 

Стойкова от Националната галерия, Музей за християнско изкуство „Крипта“.  

Приложено: 

 научна биография на новия член на екипа;  

 актуализиран списък на научния колектив за втория етап на проекта;  

 писмено съгласие от страна на изследовател М. Стойкова от Националната галерия;  

 заявление за съгласие от страна на екипа на проекта М. Стойкова да бъде част от 

научния колектив във втория етап на проект „Приносът на Иван Гошев за формиране 

на Иконографския отдел на НЦИАМ (проучване и документиране на архиви и 

колекции)“  
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Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по хуманитарни науки приема включването на М. Стойкова  в научния колектив по 

договор КП-06-Н40/4 от 10.12.2019 г.. 

 

 

Решение на ИС: 

Приема включването М. Стойкова  в научния колектив по договор КП-06-Н40/4 от 

10.12.2019 г. 
 

1.10.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор ДН 10/2 от 14.12.2016 г. на тема: „Българските земи във 

военните конфликти между цивилизациите на Изтока и Запада“ с ръководител доц. д-р С. 

Попов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Данни за проекта: 

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

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

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 6 034, 67 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 53 965, 33 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 48 034, 67 лв.  

Преведени средства за Втори етап: 42 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 16 482, 06 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 31 552, 61 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 85 517, 94 лв. 

(I етап –53965, 33 лв.; II етап – 31 552, 61 лв.) 

Брой докторанти в проекта: : 0  

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 23 (3 тома Христоматия, 20 статии и студии) Отчитат 

се само публикации, в които е отбелязано, че съответният резултат е постигнат по 

проект, финансиран от Фонда (чл. 70 от ПФНИ) 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

Участия в научни форуми: 7 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН10/2 от 14.12.2016 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/17 от регистриран одитор 

с № 0260 няма направени бележки и приема финансовата част на договор ДН10/2 от 

14.12.2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 85 517,94 лв. 

Признати разходи за втори етап: 31 552,61 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 16 482, 06  лв. 

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

общо на 16 482, 06 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 ДН10/2 от 14.12.2016 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 „ Добра “ на научната 

част по договор ДН10/2 от 14.12.2016 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/17 от регистриран 

одитор с № 0260 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН10/2 от 14.12.2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 85 517,94 лв. 

Признати разходи за втори етап: 31 552,61 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 16 482, 06  лв. 

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

размер общо на 16 482, 06 лв. 

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

ДН10/2 от 14.12.2016  г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

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

 

1.10.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор ДН 20/3 от 11.12.2017 г. на тема: „Българската литература след 

Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)“ 

с ръководител доц. д-р П. Ватова, Институт за литература – БАН. 

Данни за проекта: 

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

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

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 1 689, 73 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 58 310, 27 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 61 689, 73 лв.  

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1593, 37 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 096, 36 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118 406,63 лв. 

(I етап –58 310, 27  лв.; II етап – 60 096, 36 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): В създадения уеб базиран дигитален енциклопедичен 

речник на новата и съвременната българска литература (http://www.dictionarylit-bg.eu/) 

432 персоналии : http://www.dictionarylit-bg.eu/Български-писатели  

536 кратки справочни статии: http://www.dictionarylit-bg.eu/Периодични-издания  

21 статии за литературни направления и кръгове: http://www.dictionarylit-

bg.eu/Направления-и-кръгове  

http://www.dictionarylit-bg.eu/
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От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 

Участия в научни форуми: 6 

 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН 20/3 от 11.12.2017 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/41 от регистриран одитор с 

№ 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор ДН 20/3 от 

11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 118 406,63 лв. 

Признати разходи за втори етап: 60 096, 36 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1593, 37 лв. 

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

общо на 1593, 37 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН 20/3 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 „Добра“ на научната 

част по договор ДН 20/3 от 11.12.2017 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/41 от регистриран 

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

20/3 от 11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 118 406,63 лв. 

Признати разходи за втори етап: 60 096, 36 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1593, 37 лв. 

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

размер общо на 1593, 37 лв. 

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

ДН 20/3 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

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

 

1.10.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор ДН 20/11 от 11.12.2017 г. на тема: „Лингвогеографско 

изследване на взаимовръзката между българската и европейската диалектна лексика“ с 

ръководител проф. д-р Л. Антонова-Василева, Институт за български език „Проф. Л. 

Андрейчин“ при БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  119 500 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 750  лв. 
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Неизразходвани средства за Първи етап – 3639, 67 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 56 110, 33 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 63 389, 67 лв.  

Преведени средства за Втори етап: 59 750 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 2 866, 83 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 522, 84 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 633,17 лв. 

(I етап – 56 110, 33  лв.; II етап –60 522, 84 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 (само в първия етап от изпълнението на проекта) 

Брой млади учени в проекта: 1 (във втория етап от изпълнението на проекта) 

 Брой научни публикации (общо): 21 публикации, от тях в 7 с благодарност към ФНИ 

От тях с импакт фактор: 2 WoS 

От тях с импакт ранг: 6 публикации в издания с SJR 

 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 разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „ Много добра 

“ на научната част по договор ДН 20/11 от 11.12.2017 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЕЕ/4 от регистриран одитор с 

№ 0608 няма направени бележки и приема финансовата част на договор ДН 20/11 от 

11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 633,17 лв. 

Признати разходи за втори етап: 60 522, 84  лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 2 866, 83  лв. 

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

на 2 866, 83 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН 20/11 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 добра“ на 

научната част по договор ДН 20/11 от 11.12.2017 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЕЕ/4 от регистриран 

одитор с № 0608 няма направени бележки и приема финансовата част на договор ДН 

20/11 от 11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 633,17 лв. 

Признати разходи за втори етап: 60 522, 84  лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 2 866, 83  лв. 

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

размер общо на 2 866, 83 лв. 
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4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДН 20/11 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

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

 

1.10.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор ДН20/12 от 20.12.2017 г. на тема: „Културни ресурси, 

валоризиране на наследства и местно развитие“ с ръководител доц. д-р В. Ганева-Райчева, 

ИЕФЕМ - БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  119 740, 00 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 59 870, 00 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  4 670, 17 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 199, 83 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап 64 540, 17 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 59 870, 00 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 14 634, 79 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 49 905, 38 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 105 105, 21 лв. 

(I етап – 55 199, 83 лв.; II етап – 49 905, 38 лв.)  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 36 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 31 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: етап 1: 31 участия; етап 2: 18 участия; общо за двата етапа: 

52 

Решение на ПНЕК:   

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

“ на научната част по договор ДН 20/12 от 20.12.2017 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/11 от регистриран одитор с 

№ 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор ДН 20/12 от 

20.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 105 105, 21  лв. 

Признати разходи за втори етап: 49 905, 38лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 14 634, 79   лв. 

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

на 14 634, 79 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН 20/12 от 20.12.2017 г., като бъде подписан протокол 

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

изисквания за извършването му. 
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Решение на ИС: 
1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема оценка „Много добра“ на 

научната част по договор ДН20/12 от 20.12.2017 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/11 от регистриран 

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

20/12 от 20.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 105 105, 21  лв. 

Признати разходи за втори етап: 49 905, 38лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 14 634, 79   лв. 

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

размер общо на 14 634, 79 лв. 

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

ДН20/12 от 20.12.2017  г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

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

 

1.10.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор КП-06-М30/2 от 13.12.2018 г. на тема: „Прагматизъм и 

въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI 

век“ с ръководител ас. д-р Е. Борисова, Институт за литература при БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1 111,69 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 18 888,31 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 111,69 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 6 + 2 сборника 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0  

От тях с благодарност само към ФНИ:  2 (сборниците) 

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 добра 

“ на научната част по договор КП-06-М30/2 от 13.12.2018 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ- 1207 от регистриран одитор 

с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор КП-06-М30/2 от 

13.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 18 888,31   лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1 111,69 лв. 

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

на 1 111,69 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 КП-06-М30/2 от 13.12.2018 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 добра“ на 

научната част по договор КП-06-М30/2 от 13.12.2018 г. , на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ- 1207 от регистриран 

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

06-М30/2 от 13.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 18 888,31   лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1 111,69 лв. 

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

размер общо на 1 111,69 лв. 

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

КП-06-М30/2 от 13.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.10.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор КП-06-М30/3 от 13.12.2018 г. на тема: „Създаване и 

разработване на учебно-научна база за документална и приложна фотография като част от 

обучението на студенти в професионално направление 3.5 „Обществените комуникации и 

информационни науки“ с ръководител ас. д-р К. Планска – Симеонова , УниБит. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 1,70 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 998,30 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1,70  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 12 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0  

От тях с благодарност само към ФНИ: 12 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 10 

Решение на ПНЕК:   

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

“ на научната част по договор КП-06-М30/3 от 13.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ- 77 от регистриран одитор 

с № 0318 няма направени бележки и приема финансовата част на договор КП-06-М30/3 от 

13.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 998,30 лв. 

Непризнати разходи: 1,70 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

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

на 1,70 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-М30/3 от 13.12.2018 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 добра “ на 

научната част по договор КП-06-М30/3 от 13.12.2018 г. , на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ- 77 от регистриран 

одитор с № 0318 няма направени бележки и приема финансовата част на договор КП-

06-М30/3 от 13.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 998,30 лв. 

Непризнати разходи: 1,70 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

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

в размер общо на 1,70 лв. 

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

договор КП-06-М30/3 от 13.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

приключване при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.10.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор КП-06-М30/4 от 17.12.2018 г. на тема: „Номадските заселвания 

в българските земи през Късното средновековие – история, памет и употреба“ с ръководител 

д-р К. Голев, Институт за исторически изследвания. 

Данни за проекта: 

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: 0 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 000 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0  

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 
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От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 13 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-М30/4 от 17.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-138 от регистриран одитор 

с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата част на договор КП-06-М30/4 от 

17.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 20 000 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

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

на 0 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-М30/4 от 17.12.2018 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 „Добра“ на научната 

част по договор КП-06-М30/4 от 17.12.2018 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-138 от регистриран 

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

06-М30/4 от 17.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 20 000 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

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

размер на 0,00 лв. 

4. Приема да бъде приключен успешно договор КП-06-М30/4 от 17.12.2018 г., като 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н 40/3 от 10.12.2019 г. на тема „Гражданският празничен 

календар в България: национални и локални измерения“, ръководител: гл. ас. д-р Г. Григоров, 

ИЕФЕМ – БАН. 

Данни за проекта: 

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

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

Преведени средства: 60 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 8411, 08 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 588,92 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 7 (1 монография  и 6 научни студии и статии под 

печат) 
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 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

            От тях с благодарност само към ФНИ: 7 

            От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „Много добра“ 

на научната част по договор КП-06-Н 40/3 от 10.12.2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

81 от регистриран одитор с № 5530, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 51588,92 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н 40/3 от 10.12.2019 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8411,08 лв. (15,2 % от преките допустими разходи 

(55300 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 68 411,08 лв. 

 

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

научната част по договор КП-06-Н 40/3 от 10.12.2019 г. , на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

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

ФНИ-81 от регистриран одитор с № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51588,92 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н 40/3 от 10.12.2019 

г. в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8411,08 лв. (15,2 % от преките допустими 

разходи (55300 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 68 411,08 лв. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н 40/9 от 10.12.2019 г. на тема „Културни и социални 

последици от емиграцията върху българското общество (1990-2019) (ОСТАНАЛИ)“, 

ръководител: доц. д-р М. Маева, ИЕФЕМ – БАН. 

Данни за проекта: 

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

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

Преведени средства: 60 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 8499,86 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51500,14 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 8 - 1 е-сборник под печат (включва 7 статии ) и 1 

статия в сборник от конференция (под печат) 
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 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0  

От тях с благодарност само към ФНИ: 8 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 11 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка „Много добра“ 

на научната част по договор КП-06-Н 40/9 от 10.12.2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

81 от регистриран одитор с № 5530, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 51500,14  лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н 40/9 от 10.12.2019 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8499,86 лв. (15,3 % от преките допустими разходи 

(55 400 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 68 499,86 лв. 

 

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

научната част по договор КП-06-Н 40/9 от 10.12.2019  г. , на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

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

ФНИ-81 от регистриран одитор с № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51500,14  лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н 40/9 от 10.12.2019 

г. в размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 8499,86 лв. (15,3 % от преките допустими 

разходи (55 400 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 68 499,86 лв. 

 

1.11. Доклад с вх. № ФНИ-2232/23.06.2022 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. 

 

1.11.1. Заявление с вх. № ФНИ-1827 от 25.05.2022 г. от проф. дхн Л. Антонов, ръководител 

на договор КП-06-КОСТ/6 от 24.09.2020 г. по КОСТ акция - CA 18202 Network for Equilibria 

and Cheminal Thermodynamics Advanced Research (NECTAR), на тема: „Дизайн на нови 

лиганди, базирани на тавтомерен пренос на протон“, Институт по електроника – БАН.  

Относно: Промяна на ръководителя на договора, като се предлага проф. дхн Людмил 

Антонов да бъде заменен от гл. ас. д-р Вера Денева. 

Обосновка: Д-р Денева е утвърден специалист в областта на дизайна на нови лиганди за 

свързване на метални комплекси с научната експертиза, която много добре съответства на 

целите на проекта. В допълнение на това, поемането на организационни функции ще 

спомогне за нейното израстване като утвърден учен. 
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Промяната ще позволи на проф. Л. Антонов да се концентрира по-пълно върху текущите му 

задължения по ННП „Вихрен“ и върху бъдещи проекти, свързани с участието му в COST 

акция СА 19145 „Еuropean network for assuring food integrity using non-destructive spectral 

sensors (sensorfint)“. 

Приложения: 

 Променен списък на научния колектив в който те дават съгласие за извършваната 

промяна; 

 Копие от трудовия договор на д-р Денева в ИЕ-БАН, с което показва съответствие с чл. 

46 (6) от ПФНИ; 

 Копие от Приложение 4 към договора, в което са отразени предложените промени. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема смяната 

на ръководителя на научния колектив по договор КП-06-КОСТ/6 от 24.09.2020 г., като 

ръководството да бъде поето от гл. ас. д-р В. Денева на мястото на проф. дхн Л. Антонов, 

като се сключи допълнително споразумение, съгласно ПФНИ. 

 

Решение на ИС: 

Приема смяната на ръководителя на научния колектив по договор КП-06-КОСТ/6 

от 24.09.2020 г., като ръководството да бъде поето от  гл. ас. д-р В. Денева на 

мястото на проф. дхн Л. Антонов, като се сключи допълнително споразумение, 

съгласно ПФНИ. 

 

1.11.2. Молба с вх. № ФНИ-1830 от 25.05.2022 г. от доц. д-р В. Терзиева, ръководител на 

договор КП 06-ДК3/2 от 2020 г., на тема: „Функционална роля на фоликуларните хелперни 

и регулаторни Т клетки за продукцията и поддържане нивата на SARS-CoV-2 

неутрализиращите антитела“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 08.12.2023 г. 

Обосновка: Мотивите за исканото удължение са следните: 

 Проведени са три тръжни процедури, което значително забавя изпълнението на работната 

програма (описани и в шестмесечните доклади за напредъка по проекта). Чрез първите 

две са осигурени необходимите консумативи за работа, а третата е обоснована от 

необходимостта от специализирана апаратура за работа с клетъчни култури. 

 Проведена тръжна процедура по закона за обществените поръчки за доставка на китове, 

реактиви и тестове за нуждите на проекта, включваща две обособени позиции 

(приложено е описание на поръчката) - номер на обявление в ОВ на ЕС: 2021/S 126-

331570. 

 Проведена тръжна процедура по закона за обществените поръчки за доставка на ELISA 

кит за детекция на неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 за нуждите на проекта, 

включваща една обособена позиция, поради неизпълнение на една от позициите в първата 

процедура (приложено е описание на поръчката) - номер на обявление в ОВ на ЕС: 2021/S 

169-441485. 

 Текуща обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка 

и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване, включваща десет обособени 

позиции: обособена позиция 10: Микроскоп (CPV: 38510000), за нуждите на проект КП-

06-ДК 3/2 от 2020г.“. Процедурата е обявена с Решение № в ЦАИС „ЕОП" F187195/ 

11.01.2022 г., с уникален номер 00640-2022-0002. 
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2. Освен забавяне на изпълнението на работната програма, времето, отделено за 

процедурите възпрепятства и навременното разпространение на резултатите, вкл. 

публикации, представяне на научни форуми и др.  

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-ДК3/2 от 2020 г. да бъде 

удължен с 12 месеца до 08.12.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 08.01.2024 год. 

 

Решение на ИС: 

Приема срока на договор КП 06-ДК3/2 от 2020 г. да бъде удължен с 12 месеца до 

08.12.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 08.01.2024 год. 

 

1.11.3. Доклад с вх. № ФНИ-1981 от 07.06.2022 г. от доц. д-р Г. Добриков, ръководител на 

договор КП-06-Китай/5 от 20.11.2020 г., на тема: „Откриване на нови ковалентни 

инхибитори на ензима PI4KB с потенциален антивирусен ефект“, Институт по органична 

химия с център по фитохимия – БАН.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 20.11.2023 г. 

Обосновка:  Мотивите за исканото удължаване са следните:  

 Епидемията от коронавируса забави (а на моменти дори изцяло блокира) всички дейности 

между партньорите, ключови за изпълнението на проекта. На практика към момента не 

са осъществени никакви пътувания между партньорските страни. Като се има предвид 

почти перманентното затваряне на Китай, както и многобройните и непрекъснато 

променящи се изисквания за влизане и излизане от страната, засега не е ясно дали такива 

пътувания изобщо ще могат да се осъществят до приключване на проекта; 

 Затрудненията при обявяването на обществените поръчки допълнително отлагат във 

времето възможността за законосъобразно закупуване на консумативи; 

 Към момента са осъществени научни дейности между лаборатория на базовата 

организация и партньорите от Китай. Обменени са проби от вещества за тестване ин 

витро срещу различни вируси, но тестовете засега не показват особена активност. 

Респективно, към момента възможността за публикуване на резултати в научни списания 

е все още далечна. 

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/5 от 20.11.2020 г. да 

бъде удължен с 12 месеца до 20.11.2023 г., 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/5 от 20.11.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца 

до 20.11.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 20.12.2023 год. 

 

1.11.4. Доклад с вх. № ФНИ-1989 от 07.06.2022 г. от проф. дфзн  К. Крежов, ръководител на 

договор КП-06-Индия/2 от 07.08.2019 г., на тема: „Използване на тънки слоеве от ZnFe2O4 

за различни спинтронни стройства“, Институт по електроника – БАН.  
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Относно: Удължаване на срока на договора с още 4 месеца и 10 дни, като така общото 

удължаване ще бъде 16 месеца и 10 дни – до 17.12.2022 г. 

Обосновка: Договорът е подписан на 7 август 2019 г. и съгласно чл.3 ал.1 трябваше да 

завърши 24 месеца след таза дата. т.е. на 07.08.2021 г. По време на изпълнението на договора, 

включен в Програмата за научно-техническо сътрудничество с Индия, настъпва световната 

Ковид-19 пандемия. По искане на индийската страна МОН и ИС на ФНИ приемат решение 

за служебно удължаване на срока на изпълнение на цялата Програма с една година. С 

Допълнително споразумение това удължение, одобрено от ИС е със срок до 07.08.2022 г. 

Предвидените изследвания по този проект са насочени към създаване на нови материали за 

спинтрониката чрез целенасочено съчетаване на квантови ефекти. Експерименталните 

възможности и опит на водеща индийска лаборатория в областта на спинтрониката са 

особено важни. Въпреки че научният колектив полага усилия за изпълняване на научната 

програма по проекта и да бъдат постигнати забележими с високо качество научни резултати, 

при създалата се ситуация това трудно може да се осъществи в дадения срок.  

В окръжно писмо с изх. № 0901-28/15.02.2022 г. на МОН се отбелязва, че срокът на 

Програмата за сътрудничеството в областта на науката и технологиите между България и 

Индия изтича в края на 2021 г. с възможност за автоматично удължаване с една година, т. е. 

до края на 2022 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество не приема срока 

на договор КП-06-Индия/2 от 07.08.2019 г. да бъде удължен с още 4 месеца и 10 дни, като 

така общото удължаване ще бъде 16 месеца и 10 дни – до 17.12.2022 г., тъй като според 

ПФНИ максималния срок за удължаване на договора е 12 месеца. Срок за предаване на отчета 

за окончателния етап – 07.09.2022 год. 

 

Решение на ИС: 

Не приема срока на договор КП-06-Индия/2 от 07.08.2019 г. да бъде удължен с още 

4 месеца и 10 дни, като така общото удължаване ще бъде 16 месеца и 10 дни – до 

17.12.2022 г., тъй като според ПФНИ максималния срок за удължаване на договора е 

12 месеца. Срок за предаване на отчета за окончателния етап – 07.09.2022 год. 

 

1.11.5. Уведомление с вх. № ФНИ-1992 от 08.06.2022 г. от доц. д-р Хр. Андреева, 

ръководител на договор КП-06-Русия/11 от 11.12.2020 г., на тема: „.Изследване на нови 

магнито-оптични ефекти в дългоживущи кохерентни състояния на алкални атоми е 

приложение в квантовата магнитометрия“, Институт по електроника – БАН. 

Относно: Включване в състава на научния колектив по договора на гл. ас. д-р С. Цветков от 

Институт по електроника – БАН. 

Обосновка: Основните задачи, по които се планира да работи гл. ас. Цветков, са свързани с 

работен пакет 2 „Получаване и изследване на магнито-оптичен сигнал в клетка с буферен газ 

на D1 линията на К в модифицирана Ханле конфигурация с напомпващ и пробен лъч“.  

Гл. ас. д-р Цветков притежава значителна компетентност по тематиката на проекта, като 

публикациите му в областта на кохерентната спектроскопия на алкални атоми и оптическата 

магнитометрия са над 20 на брой, от които 4 са свързани със спектроскопия на калиеви атоми.  

Приложения: 

 Заявление от гл. ас. д-р С. Цветков за включване в колектива по договора; 

 Съгласие на членовете на колектива; 

 Биография на гл. ас. д-р С. Цветков. 
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Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема 

включването на гл. ас. д-р С. Цветков като учен в научния колектив по договор КП-06-

Русия/11 от 11.12.2020 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема включването на гл. ас. д-р С. Цветков като учен в научния колектив по 

договор КП-06-Русия/11 от 11.12.2020 г. 

 

1.11.6. Молба с вх. № ФНИ-2002 от 09.06.2022 г. от д-р Л. Димова, ръководител на договор 

КП-06-КОСТ/7 от 24.09.2020 г., по КОСТ акция - CA 18109 - Accelerating global science in 

tsunami hazard and risk analysis,  на тема „Оценка на опасността от цунами в морските басейни 

от Югоизточна Европа“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

Относно: Удължаване на срока за предаване на окончателния финансов и научен отчет с 5 

месеца - до 24.02.2023 г. 

Обосновка: Закупуването на работна станция по проекта се бави с година и половина от 

първия одобрен доклад за закупуване. Поради забавяне на пускането на покана по PC до 

фирмите за доставка на компютърно оборудване се налага входирането на втори доклад от 

август м.г. Разликата в цената между двата доклада е съгласувана с ФНИ с уведомително 

писмо с вх. номер ФНИ-3844/25.10.2021 г., както и със СУ с уведомително писмо с вх. номер 

93-Л-171/25.10.2021 г. 

Има  сключен договор от 2020 г. за доставка на работната станция с фирма изпълнител по 

обществени поръчки, но все още доставка няма. Фирмата изпълнител трябва да извърши 

доставката в летния период, но няма никакви гаранции, поради забавяне от страна на техния 

доставчик. Работната станция е крайно необходима за успешното отчитане на проекта и за 

изчисления, свързани с работната програма. 

КОСТ акцията СА 18109 (https://www.cost.eu/actions/CA18I09/), свързана c предоставеното 

национално съфинансиране приключва на 17.03.2023 г. 

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 за предаване на окончателния финансов и 

научен отчет по договор КП-06-КОСТ/7 от 24.09.2020 г. да се удължи с 5 месеца – до 

24.02.2023 г.  

 

Решение на ИС: 

1. Не  приема срока за предаване на окончателния финансов и научен отчет по 

договор КП-06-КОСТ/7 от 24.09.2020 г. да се удължи  с 5 месеца – до 24.02.2023 

г. 

2. Предлага на ръководителя да подаде доклад с искане за удължаване на срока на 

договора с 5 месеца – до 24.02.2023 г. 

 

1.11.7. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-2067 от 15.06.2022 г. от д-р Ц. Атанасова, 

ръководител на проект по Договор КП-06-Индия/8 от 07.08.2019 г., на тема 

„Поляризационно-чувствителна флуоресцентна спектроскопия и микроскопия за 

детектиране на рак“, Институт по електроника – БАН.  

Относно: Удължаване на срока на изпълнение на договора с още 3 месеца, като така общото 

удължаване ще бъде 15 месеца – до 07.11.2022 г. 

Обосновка: Предвид внезапната и ненавременна кончина на първоначалния ръководител на 

договора – доц. д-р Екатерина Борисова, проектът нямаше действащ ръководител за период 

https://www.cost.eu/actions/CA18I09/
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от 5 месеца. Това силно възпрепятства извършването на планираните дейности по 

изпълнението на работната програма. 

Със Заповед № РД-01-189/28.04.2022 г. Министерство на здравеопазването на Република 

България отменя предходната Заповед № РД-01-152/30.03.2022 г., с което отпадат 

ограниченията за влизащите в страната чужденци. Това позволява да бъде осъществена 

работна визита на учените от партньорската организация Департамент по Биофизика, Школа 

по науки за живота, Академия за висше образование на Манипал, Манипал, Карнатака, 

Индия (Department of Biophysics, School of Life Sciences, Manipal Academy of Higher 

Education, Manipal, Karnataka, India). Имайки предвид времето за издаване на виза, 

провеждането на такава работна визита може да се осъществи най-рано август месец, което 

съвпада с настоящата дата за приключване на проекта (07.08.2022 г). 

Това удължение ще даде възможност да компенсират изоставането в изпълнението на 

работната програма и да изпълнят качествено и в срок планираните съвместни изследвания. 

Приложено е писмо от ръководителя на проекта от индийска страна гл. ас. д-р Нирмал 

Мазумдер, с което потвърждава, че е информиран и подкрепя удължаването на срока на 

договора с 3 месеца – до 07.11.2022 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество не приема срока 

на договор КП-06-Индия/8 от 07.08.2019 г. да бъде удължен с още 3 месеца, като така 

общото удължаване ще бъде 15 месеца – до 07.11.2022 г., тъй като според ПФНИ 

максималния срок за удължаване на договора е 12 месеца. Срок за предаване на отчета за 

окончателния етап – 07.09.2022 год. 

 

Решение на ИС: 

Не приема срока на договор КП-06-Индия/8 от 07.08.2019 г. да бъде удължен с още 

3 месеца, като така общото удължаване ще бъде 15 месеца – до 07.11.2022 г., тъй като 

според ПФНИ максималния срок за удължаване на договора е 12 месеца. Срок за 

предаване на отчета за окончателния етап – 07.09.2022 год. 

 

1.11.8. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор № ДКОСТ 01/8 от 2017 г. на тема: „Оптимизиране на 

характеристиките на неутринните детектори за изследване на нарушаване на СР-симетрията 

в лептонния сектор“, с ръководител доц. д-р М. Богомилов, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

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: 105,95 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 42,53 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 39 851,52 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1 

      Брой млади учени в проекта: 1 

      Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 2 

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 4 

      Участия в научни форуми: 5 

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

на научната част по договор ДКОСТ 01/8 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/26 от 07.04.2020 г. от 

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

ДКОСТ 01/8 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 39 851,52 лв. 

Непризнати разходи: 42,53 лв. 

Неизразходвани средства: 105,95 лв. 

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

на 148,48 лв. 

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

успешното приключване на договор ДКОСТ 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 ДКОСТ 01/8 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/26 от 07.04.2020 г. 

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

на договор ДКОСТ 01/8 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 39 851,52 лв. 

Непризнати разходи: 42,53 лв. 

Неизразходвани средства: 105,95 лв. 

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

размер общо на 148,48 лв. 

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

ДКОСТ 01/8 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

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

 

1.11.9. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор № ДНТС/Русия 01/3 от 2017 г. на тема: „Теоретични 

изследвания на реакции с участие на екзотични ядра и неутрино“, с ръководител доц. д-р М. 

Гайдаров, ИЯИЯЕ – БАН. 

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

      Преведени средства: 25 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 1341,91 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор:  23 658,09 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 0 

      Брой млади учени в проекта: 0 

      Брой научни публикации (общо): 15 

 От тях с импакт фактор: 5 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): в отворена онлайн платформа: 1 

     Брой публикации с благодарност към ФНИ: 15 

     Участия в научни форуми: 17 (11 публикувани доклада + други 6 участия) 
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Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДНТС/Русия 01/3 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/10 от 15.07.2020 г. от 

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

ДНТС/Русия 01/3 от 2017 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 23 658,09 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1341,91 лв. 

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

на 1341,91 лв. 

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

успешното приключване на договор ДНТС/Русия 01/3 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/Русия 01/3 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/10 от 15.07.2020 г. 

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

на договор ДНТС/Русия 01/3 от 2017 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 23 658,09 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1341,91 лв. 

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

размер общо на 1341,91 лв. 

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

ДНТС/Русия 01/3 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.11.10. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор №: КП-06-КОСТ/8 от 2019 г. на тема: „Прогнозиране на 

характеристики и оптимизация на фотоволтаична система с методи на изкуствения 

интелект“, с ръководител доц. д-р П. Георгиева, Бургаски свободен университет. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 83%      

Първоначална обща сума на договора: 19 828,40 лв. 

      Преведени средства: 19 828,40 лв.  

      Неизразходвани средства: 388,40 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

       Признати разходи от финансовия одитор: 19 440 лв. 

       Брой докторанти в проекта: 2  

       Брой млади учени в проекта: 0 

       Брой научни публикации (общо): 9 

            От тях с импакт фактор: 0 

            От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 19/24.06.2022         108 

 

 

       Брой публикации с благодарност към ФНИ: 9 

       Участия в научни форуми: 9 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор КП-06-КОСТ/8 от 2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-1727 от 04.09.2020 г. от 

регистриран одитор с № 0198 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-КОСТ/8 от 2019 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 440 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 388,40 лв. 

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

на 388,40 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-КОСТ/8 от 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 с 9 гласа (2 – против) оценка 

„Добър“ на научната част по договор КП-06-КОСТ/8 от 2019 г., на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-1727 от 04.09.2020 

г. от регистриран одитор с № 0198 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор КП-06-КОСТ/8 от 2019 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 440 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 388,40 лв. 

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

размер общо на 388,40 лв. 

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

КП-06-КОСТ/8 от 2019 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

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

 

1.11.11. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор № КП-06-Русия/20 от 2019 г. на тема: „Моделиране и 

разработване на сензори за положение, основани на мултиферитни слоисти структури“, с 

ръководител проф. д-р инж. И. Миленов, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“. 

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. 

Сума, според финансовия отчет: 40 344,85 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 344,85 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 40 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 0 
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Брой научни публикации (общо): 17 

От тях с импакт фактор: 11 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 6 

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 10 

      От тях с благодарност и към други проекти: 7 

Участия в научни форуми: 14 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор КП-06-Русия/20 от 2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3892 от 28.10.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0608 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Русия/20 от 2019 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 40 000 лв. 

Непризнати разходи: 344,85 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

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

на 0 лв., тъй като непризнатите разходи в размер на 344,85 лв., които са декларирани във 

финансовия отчет са повече от преведената сума от ФНИ и са за сметка на Изпълнителя. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор КП-06-

Русия/20 от 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-Русия/20 от 2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3892 от 28.10.2021 

г. от регистриран одитор с № 0608 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор КП-06-Русия/20 от 2019 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 40 000 лв. 

Непризнати разходи: 344,85 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

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

размер общо на 0 лв., тъй като непризнатите разходи в размер на 344,85 лв., които са 

декларирани във финансовия отчет са повече от преведената сума от ФНИ и са за 

сметка на Изпълнителя. 

4. Приема да бъде приключен успешно договор КП-06-Русия/20 от 2019 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.11.12. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор № ДКОСТ 01/4 от 19.10.2018 г. на тема: „European Network for 

Interdisciplinary research to improve urinary stents“, с ръководител проф. дтн инж. проф. Т. 

Владкова, Химикотехнологичен и металургичен университет – София. 

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: 0 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 40 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

      Брой научни публикации (общо): 4 (две в списание с импакт фактор 3.784 

(Q1), две в списание с импакт ранг (Q3) и една глава в книга) 

     От тях с импакт фактор: 2 

     От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 2 

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 4 

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 ДКОСТ 01/4 от 19.10.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/1 от 05.01.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0608 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДКОСТ 01/4 от 19.10.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 40 000 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

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

на 0 лв. 

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

01/4 от 19.10.2018 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 ДКОСТ 01/4 от 19.10.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ГГ/1 от 05.01.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0608 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДКОСТ 01/4 от 19.10.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 40 000 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

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

размер общо на 0 лв. 

4. Приема да бъде приключен успешно договор ДКОСТ 01/4 от 19.10.2018 г., като 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.11.13. Обсъждане на техническия отчет по договор №: КП-06-МНФ/17 от 16.07.2019 г. за 

провеждане на международен научен форум на тема: „Невронауки, биоинформатика, 

микробиом  с поглед в бъдещето“, с ръководител проф. Р. Калфин, Институт по 

невробиология – БАН. 

     Преведени средства: 5 000 лв. 

     Неизразходвани средства: 11 лв. 

     Място на провеждане: Университетски център „Бачиново“, Благоевград 

     Период на провеждане: 17.09. – 19.09.2019 г. 
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     Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници  63   

От чужбина 10 15,8 % 7 лектора 

3-ма млади 

учени 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти/студенти  

28 44 %  

Изнесени доклади 28 доклади 

35 постера 

  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 11 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор договор № КП-06-МНФ/17 от 16.07.2019 г. 

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

на 11 лв. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема техническия отчет по договор договор № КП-06-МНФ/17 от 16.07.2019 

г. 

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

размер общо на 11 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.11.14. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Франция 01/4 от 2017 г., на тема: „Влияние на 

окислените липиди върху мембранни домени от вида „rafts“ като сортиращи и сигнални 

платформи в клетките. Биомиметричните системи: находчив инструмент да се изследват 

липид-липидните и липид-белтъчните взаимодействия“, с ръководител проф. Г. Станева, 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

Преведени средства: 16 000 лв. 

Неизразходвани средства: 183,66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 15 816,34 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

     От тях с импакт фактор: 2 

     От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0 

        Брой публикации с благодарност към ФНИ: 2 

Участия в научни форуми: 5 

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

на научната част по договор ДНТС/Франция 01/4 от 2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ФФ/31 от 06.06.2019 г. от 

регистриран одитор с № 0156 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДНТС/Франция 01/4 от 2017 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 15 816,34 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 183,66 лв. 

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

на 183,66 лв. 

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

успешното приключване на договор ДНТС/Франция 01/4 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/Франция 01/4 от 2017 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ФФ/31 от 06.06.2019 г. 

от регистриран одитор с № 0156 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор ДНТС/Франция 01/4 от 2017 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 15 816,34 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 183,66 лв. 

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

размер общо на 183,66 лв. 

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

ДНТС/Франция 01/4 от 2017 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-2208/22.06.2022 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. 

 

2.1.1. Проектно предложение: ФНИ-1192 от 29.03.2022 г.  

COST Акция: CA 18235 - PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale (PROBE)  

Тема на проекта: Изследване на приложимостта на система за подпомагането на решения 

при образуване на мъгла на летищата в България 

Период на изпълнение: 29.10.2019 – 28.10.2023  

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: гл. ас. д-р Д. Барантиев 

Базова организация: Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите – БАН 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 19/24.06.2022         113 

 

 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 26 667 лв. за 16 месеца до края на 

КОСТ акцията на проектно предложение ФНИ-1192 от 29.03.2022 г. по COST Акция CA 

18235 - PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale (PROBE), с ръководител гл. 

ас. д-р Д. Барантиев.  

 

Решение на ИС: 

Не приема да се осигури съфинансиране от 26 667 лв. за 16 месеца до края на КОСТ 

акцията на проектно предложение ФНИ-1192 от 29.03.2022 г. по COST Акция CA 

18235 - PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale (PROBE), с 

ръководител гл. ас. д-р Д. Барантиев, тъй като базовата организация не е допустима 

според Процедура по програма COST, а именно – няма акредитация.  

 

2.1.2. Проектно предложение: ФНИ-1296 от 07.04.2022 г.  

COST Акция: CA 18239 - Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach 

Тема на проекта: Опазване на сладководните миди на Балканския полуостров  

Период на изпълнение: 25.10.2019 – 24.10.2023  

Искана сума за една година: 20 000 лв.  

Ръководител: доц. д-р М. Тодоров 

Базова организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 20 000 лв. за 12 месеца на проектно 

предложение ФНИ-1296 от 07.04.2022 г. по COST Акция CA 18239 - Conservation of 

freshwater mussels: a pan-European approach, с ръководител доц. д-р М. Тодоров.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 20 000 лв. за 12 месеца на проектно 

предложение ФНИ-1296 от 07.04.2022 г. по COST Акция CA 18239 - Conservation of 

freshwater mussels: a pan-European approach, с ръководител доц. д-р М. Тодоров, като 

сумата да бъде преведена еднократно. 

 

2.1.3. Проектно предложение: ФНИ-1420 от 20.04.2022 г.  

COST Акция: CA 19116 - Trace metal metabolism in plants 

Тема на проекта: Влияние на биостимуланта SuperFifty върху развитието и металния 

метаболизъм на зеленчукови култури  

Период на изпълнение: 08.10.2020 – 07.10.2024 

Искана сума за две години: 40 000 лв.  

Ръководител: доц. д-р Ц. Гечев 

Базова организация: Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)  

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-1420 от 20.04.2022 г. по COST Акция CA 19116 - Trace metal metabolism 

in plants, с ръководител доц. д-р Ц. Гечев. 

 

Решение на ИС: 
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Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-1420 от 20.04.2022 г. по COST Акция CA 19116 - Trace metal 

metabolism in plants, с ръководител доц. д-р Ц. Гечев, като сумата да бъде преведена 

на два транша по 20 000 лв. 

 

2.1.4. Проектно предложение: ФНИ-1541 от 03.05.2022 г.  

COST Акция: CA 18110 - Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation 

Тема на проекта: Проучване на българския опит за опазване на културно наследство и 

поддържане на общностите в променяща се околна среда (ПроКУЛТ) 

Период на изпълнение: 09.04.2019 – 08.04.2023 

Искана сума за 18 месеца: 30 000 лв.  

Ръководител: ас. д-р П. Иванова-Радованова 

Базова организация: Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите – БАН 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 15 000 лв. за 9 месеца до края на 

КОСТ акцията на проектно предложение ФНИ-1541 от 03.05.2022 г. по COST Акция CA 

18110 - Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation, с ръководител ас. 

д-р П. Иванова-Радованова.  

 

Решение на ИС: 

Не приема да се осигури съфинансиране от 15 000 лв. за 9 месеца до края на КОСТ 

акцията на проектно предложение ФНИ-1541 от 03.05.2022 г. по COST Акция CA 

18110 - Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation, с 

ръководител ас. д-р П. Иванова-Радованова, тъй като базовата организация не е 

допустима според Процедура по програма COST, а именно – няма акредитация.  

 

2.1.5. Проектно предложение: ФНИ-1745 от 17.05.2022 г.  

COST Акция: CA 18101 - SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and 

sustainable food and bIoproCesseS 

Тема на проекта: Селекция на автохтонни млечно-кисели бактерии, изолирани от 

традиционни български храни от растителен произход и приложението им за синтез на 

иновативни биопродукти с висока добавена стойност  

Период на изпълнение: 10.04.2019 – 09.04.2023 

Искана сума за една година: 20 000 лв.  

Ръководител: проф. д-р инж. А. Ангелов 

Базова организация: Университет по хранителни технологии – Пловдив  

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 15 000 лв. за 9 месеца до края на 

КОСТ акцията на проектно предложение ФНИ-1745 от 17.05.2022 г. по COST Акция CA 

18101 - SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and 

bIoproCesseS, с ръководител проф. д-р инж. А. Ангелов.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 15 000 лв. за 9 месеца до края на КОСТ 

акцията на проектно предложение ФНИ-1745 от 17.05.2022 г. по COST Акция CA 

18101 - SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food 
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and bIoproCesseS, с ръководител проф. д-р инж. А. Ангелов, като сумата да бъде 

преведена еднократно. 

 

2.1.6. Проектно предложение: ФНИ-1857 от 27.05.2022 г.  

COST Акция: CA 20139 - Holistic design of taller timber buildings (HELEN)  

Тема на проекта: Възможности за интегриране на традиционни архитектурно-строителни 

технологии (дървени конструкции) в съвременната „зелена“ архитектура в България  

Период на изпълнение: 12.10.2021 – 11.10.2025 

Искана сума за две години: 40 000 лв.  

Ръководител: проф. д-р арх. Г. Георгиев 

Базова организация: Нов български университет  

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват следните 

документи, които е необходимо да се изискат: 

• Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от членовете на колектива. 

Документите бяха представени допълнително.  
Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-1857 от 27.05.2022 г. по COST Акция CA20139 - Holistic design of taller 

timber buildings (HELEN), с ръководител проф. д-р арх. Г. Георгиев.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-1857 от 27.05.2022 г. по COST Акция CA20139 - Holistic design of 

taller timber buildings (HELEN), с ръководител проф. д-р арх. Г. Георгиев, като сумата 

да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

2.1.7. Проектно предложение: ФНИ-1193 от 29.03.2022 

Наименование на конференцията: Българо-сръбска астрономическа конференция   

Дати на провеждане: 03.10.2022 - 06.10.2022 г.  

Място на провеждане: гр. Велинград 

Ръководител: проф. д-р Е. Семков 

Базова организация: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория 

– БАН  

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1193 от 29.03.2022 г., с ръководител проф. д-р Е. Семков.   

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

1193 от 29.03.2022 г., с ръководител проф. д-р Е. Семков.   

 

2.1.8. Проектно предложение: ФНИ-1194 от 29.03.2022 

Наименование на конференцията: Международна научно-техническа конференция 

„Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн“  



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 19/24.06.2022         116 

 

 

Дати на провеждане: 03.10.2022 - 05.10.2022 г.  

Място на провеждане: Хотел Рила, к.к. Боровец 

Ръководител: проф. д-р Ж. Гочев 

Базова организация: Лесотехнически университет 

Искана сума: 9500 лв. 

Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват следните 

документи, които е необходимо да се изискат: 

• Финансова обосновка; 

• Приложение 4 за съгласие за обработка на лични данни от ръководителя на проекта; 

• Списъкът на чуждестранните участници не се отваря.  

Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9500 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1194 от 29.03.2022 г., с ръководител проф. д-р Ж. Гочев.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 9500 лв. за проектно предложение ФНИ-

1194 от 29.03.2022 г., с ръководител проф. д-р Ж. Гочев.  

 

2.1.9. Проектно предложение: ФНИ-1200 от 30.03.2022 

Наименование на конференцията: Re-Imagining Higher Education through Equity, Inclusion 

and Sustainability (RISE) 2022  

Дати на провеждане: 01.09.2022 - 03.09.2022 г.  

Място на провеждане: База Лазур на Технически университет – София, гр. Созопол  

Ръководител: доц. д-р Р. Величкова 

Базова организация: Технически университет – София 

Искана сума: 10 000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1200 от 30.03.2022 г., с ръководител доц. д-р Р. Величкова. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

1200 от 30.03.2022 г., с ръководител доц. д-р Р. Величкова. 

 

2.1.10. Проектно предложение: ФНИ-1204 от 30.03.2022 

Наименование на конференцията: Международна научна конференция „Ползата от 

историята (от Античността до наши дни)“ 

Дати на провеждане: 23.09.2022 - 25.09.2022 г.  

Място на провеждане: Пловдив 

Ръководител: доц. д-р Д. Димитров 

Базова организация: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  

Искана сума: 9940 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 
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Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват следните 

документи, които е необходимо да се изискат: 

• Структурирана програма на форума.  

Документите бяха представени допълнително. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9940 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1204 от 30.03.2022 г., с ръководител доц. д-р Д. Димитров.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 9940 лв. за проектно предложение ФНИ-

1204 от 30.03.2022 г., с ръководител доц. д-р Д. Димитров.  

 

2.1.11. Проектно предложение: ФНИ-1213 от 30.03.2022 

Наименование на конференцията: Пета международна научна конференция 

„Компютърната лингвистика в България“ (5th International Scientific Conference on 

Computational Linguistics in Bulgaria)  

Дати на провеждане: 08.09.2022 - 09.09.2022 г.  

Място на провеждане: София 

Ръководител: гл. ас. д-р С. Лесева 

Базова организация: Институт за български език – БАН  

Искана сума: 6000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1213 от 30.03.2022 г., с ръководител гл. ас. д-р С. Лесева.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение ФНИ-

1213 от 30.03.2022 г., с ръководител гл. ас. д-р С. Лесева.  

 

2.1.12. Проектно предложение: ФНИ-1218 от 30.03.2022 

Наименование на конференцията: Международна научна конференция „Съвременни 

тенденции на физическото възпитание и  спорта“ 

Дати на провеждане: 07.10.2022 - 08.10.2022 г.  

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат, 

конферентна зала № 2 

Ръководител: проф. дн А. Прокопова 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Искана сума: 5990 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват следните 

документи, които е необходимо да се изискат: 

• Да се допълни в списъка на чуждестранните участници, институциите, които те представят. 

• Приложение 4 за съгласие за обработка на лични данни от ръководителя на проекта.  

Документите бяха представени допълнително. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 19/24.06.2022         118 

 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 5990 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1218 от 30.03.2022 г., с ръководител проф. дн А. Прокопова.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 5990 лв. за проектно предложение ФНИ-

1218 от 30.03.2022 г., с ръководител проф. дн А. Прокопова.  

 

2.1.13. Проектно предложение: ФНИ-1225 от 31.03.2022 

Наименование на конференцията: 1st   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

ONCLEANER ENERGY AND CHEMICAL ENGINEERING FOR SUSTAINABLE CIRCULAR 

ECONOMY  (CLES-CE) 2022 

Дати на провеждане: 28.08.2022 - 31.08.2022 г.  

Място на провеждане: София 

Ръководител: гл. ас. д-р Р. Владова 

Базова организация: Институт по инженерна химия – БАН  

Искана сума: 6000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен в смесен формат. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1225 от 31.03.2022 г., с ръководител гл. ас. д-р Р. Владова. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение ФНИ-

1225 от 31.03.2022 г., с ръководител гл. ас. д-р Р. Владова. 

 

2.1.14. Проектно предложение: ФНИ-1238 от 01.04.2022 

Наименование на конференцията: Двадесет и втора международна конференция и школа 

по квантова електроника „Лазерна физика и приложения” 

Дати на провеждане: 19.09.2022 - 23.09.2022 г.  

Място на провеждане: Виртуално пространство (онлайн) от Институт по електроника – 

БАН 

Ръководител: проф. дфн Л. Ковачев 

Базова организация: Институт по електроника – БАН  

Искана сума: 4000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен изцяло онлайн.  

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 4000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1238 от 01.04.2022 г., с ръководител проф. дфн Л. Ковачев.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 4000 лв. за проектно предложение ФНИ-

1238 от 01.04.2022 г., с ръководител проф. дфн Л. Ковачев.  

 

2.1.15. Проектно предложение: ФНИ-1240 от 01.04.2022 
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Наименование на конференцията: 17th Conference on Computer Science and Intelligent 

Systems 

Дати на провеждане: 04.09.2022 - 07.09.2022 г.  

Място на провеждане: София 

Ръководител: проф. д-р С. Фиданова 

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН  

Искана сума: 6000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен в смесен формат. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1240 от 01.04.2022 г., с ръководител проф. д-р С. Фиданова.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение ФНИ-

1240 от 01.04.2022 г., с ръководител проф. д-р С. Фиданова.  

 

2.1.16. Проектно предложение: ФНИ-1489 от 27.04.2022 

Наименование на конференцията: 39-ти Международен семинар по теория на атомното 

ядро  

Дати на провеждане: 03.07.2022 - 09.07.2022 г.  

Място на провеждане: хотел „Лион“, к.к. Боровец  

Ръководител: доц. д-р М. Гайдаров 

Базова организация: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН  

Искана сума: 6000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен в смесен формат. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват следните 

документи, които е необходимо да се изискат: 

• Структурирана програма, която да покаже продължителността на научния форум; 

• Потвърждение от поканените лектори за участието им във форума; 

• Автобиографии на поканените лектори; 

• Финансова обосновка за исканите от ФНИ средства; 

• Приложение 4 за съгласие за обработка на лични данни от ръководителя на проекта.  

Документите бяха представени допълнително. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1489 от 27.04.2022 г., с ръководител доц. д-р М. Гайдаров.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за проектно предложение ФНИ-

1489 от 27.04.2022 г., с ръководител доц. д-р М. Гайдаров. 

 

2.1.17. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-75467353-2022-02-

0001 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-1942 от 02.06.2022  
Наименование на конференцията: VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА – 2022“ 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 19/24.06.2022         120 

 

 

Дати на провеждане: 05.10.2022 - 07.10.2022 г.  

Място на провеждане: Кампус на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ 

Ръководител: проф. д-р инж. икон. Д. Тодорова 

Базова организация:  Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ 

Искана сума: 10 000 лв. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват следните 

документи, които е необходимо да се изискат: 

• Финансова обосновка за исканите от ФНИ средства. 

Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-1942 от 02.06.2022 г. (BG-75467353-2022-02-0001), с ръководител проф. д-р инж. икон. 

Д. Тодорова.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

1942 от 02.06.2022 г. (BG-75467353-2022-02-0001), с ръководител проф. д-р инж. 

икон. Д. Тодорова.  

 

2.1.18. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0002 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2004 от 10.06.2022  
Наименование на конференцията: Юбилейна научна конференция „100 години от 

рождението на акад. Румен Цанев“ 

Дати на провеждане: 05.10.2022 - 07.10.2022 г.  

Място на провеждане: София 

Ръководител: проф. д-р И. Угринова 

Базова организация:  Институт по молекулярна биология – БАН 

Искана сума: 10 000 лв. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват следните 

документи, които е необходимо да се изискат: 

• Структурирана програма на научния форум. 

Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение 

ФНИ-2004 от 10.06.2022 г. (BG-75467353-2022-02-0002), с ръководител проф. д-р И. 

Угринова. 
       

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

2004 от 10.06.2022 г. (BG-75467353-2022-02-0002), с ръководител проф. д-р И. 

Угринова. 
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2.2. Доклад с вх. № ФНИ-2209/22.06.2022 г. от доц. д-р Аделина Миланова – председател 

на Експертна комисия по възраженията относно окончателен доклад на комисията 

съгласно чл. 18 от процедурата по възражения. 

 

2.2.1.Комисията разгледа 26 постъпили възражения, от които 8 възражения не са допуснати 

за разглеждане, поради следните причини: 

 7 от проектите, по които има подадени възражения се установи, че са финансирани; 

 1 възражение не е подадено в срока, определен в насоките на конкурса. 

Установи се, че 18 възражения са основателни и съответните проектни предложения бяха 

насочени към трети независим оценител, който да направи нова оценка по критериите, срещу 

чиято оценка е възразено. Третите оценители за съответните проекти бяха определени 

следвайки процедурата, определена в Правилника на ФНИ.  

Приложения към доклада на комисията:  

1. Таблици с оценени и класирани проекти в „Конкурс за фундаментални научни 

изследвания – 2021 год.“;  

2. Таблици с оценени и класирани проекти в конкурс „Българска научна  периодика – 

2022 год.“;  

3. Становища на комисията по всички постъпили възражения.  

След обсъждане на доклад с председателя на комисията по възраженията, съгласно 

Правилника на ФНИ и правилата за процедурата, ИС взе следното решение: 

 

Решение на ИС:  
1. Приема окончателния доклад на комисията по възражения 2021 г., съгласно 

приетите условия и изказва благодарност за свършената работа.  

2. Отчитайки резултатите от допълнителното оценяване и класиране и предложенията 

в доклада на Комисията по възраженията, както и предвидения бюджет за 

финансиране на проекти по процедурата за възражения, определен в Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2022 г. ИС на ФНИ взе следните решения:  

2.1. Утвърждава класирането на проекти по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ и взема решение за финансиране на 

първите три класирани проекта, като общата сума, която да бъде изплатена за 

финансиране на първия етап на проектите е 249 920 лв. (Приложение 1). Авансово 50 

% от сумата на договора и средствата за допълнително ДМА да се изплатят от ГОП 

на ФНИ за 2022 год.  

2.2. Утвърждава класирането на проекти по Конкурс „Българска научна периодика – 

2022 год.“ и взема решение за финансиране на всичките седем класирани проекта, 

като общата сума за финансиране е 48 700 лв. от ГОП на ФНИ за 2022 год. 

(Приложение 2).  

3. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 2 за подписване 

на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе предвидената в 

решението сума за финансиране на проектите от ГОП за 2022 г.                   

 

По т. 3 от дневния ред – Актуализация на ГОП на ФНИ за 2022 г. 

Проф. Кълвачев представи на членовете на ИС актуализация на ГОП за 2022 г. във връзка с 

Постановление № 139 на Министерски съвет, в което се одобряват допълнителни разходи за 

Конкурс "Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2022 г." в областите, 

определени в чл. 6, ал. 2 от Правилника на ФНИ. 
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Решение на ИС: 

1. Приема актуализация на ГОП на Фонд „Научни изследвания“ за 2022 г. 

(Приложение към протокола). 

2. Указва на Управителя на ФНИ да я изпрати за утвърждаване от Министъра на 

образованието и науката. 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклади на управителя. 

4.1. Доклад с вх. № 80/141 от 16.06.2022 г.от Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ 

относно изготвяне на коригиращ финансов отчет, съгласно посочените от АДФИ 

изисквания по договори от 2014 год. 

Договор ДФНИ Е02/4 от 2014 г.,  

базова организация- Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН 

Първоначална обща сума на договора: 126 904лв. 

Преведени средства: 69 797,2лв. 

Неизразходвани средства: 13 115,67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор : 27 501,88 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 29 179,65 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 40 617,55 лв. 

 

Решение на ИС: 

Решение е взето в т. 1.6.7. от дневния ред. 

 

4.2. Доклад с вх. № 80/142 от 16.06.2022 г.от Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ 

относно изготвяне на коригиращ финансов отчет, съгласно посочените от АДФИ 

изисквания по договори от 2014 год. 

 Договор ДФНИ К02/17 от 2014 г., базова организация УНИБИТ  

Първоначална обща сума на договора: 226 875лв. 

Преведени средства: 226 875лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 5 683,96 лв.  – възстановени 

на ФНИ на 23.06.2022 г. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване 

по договор ДФНИ К02/17 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 0,75 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 221 327,79 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 0,75 лв. 

2. След възстановяване на сумата  приема проект по договор № ДФНИ К02/17 от 

2014 г. да бъде приключен като успешен и бъде подписан протокол за приключване 

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

извършването му. 

 

4.3. Доклад с вх. № ФНИ – 2044 от 14.06.2022 г. от Р. Кондова – държавен експерт – 

секретар на НЕК, относно допусната техническа грешка, отнасяща се до номера на 

проект по договор КП-06 Н36/3 от 30.09.2020 г. 

В т. 3 от решението на ИС е изписано: 

Приема финансиране на втори етап на договор №КП-06 Н36/4 от 13.12.2019 г. в размер 

на 60 000 лв. 
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Моля, да се счита за вярно следното: 

 

Решение на ИС: 

Приема да се коригира техническата грешка в т. 1.8.5., отнасяща се до номера на 

проект по договор КП-06 Н36/3 от 30.09.2020 г. в т. 3 от решението: 

Вместо: „Приема финансиране на втори етап на договор №КП-06 Н36/4 от 

13.12.2019 г. в размер на 60 000 лв.“ 

Да се чете: 

„Приема финансиране на втори етап на договор №КП-06 Н36/3 от 30.09.2020 г. в 

размер на 60 000 лв.“ 

 

4.4. Проф. дхн Ю. Кълвачев представи доклад с вх. № ФНИ-2214 от 23.06.2022, относно 

номиниране на експерт от ФНИ за участие в Научния комитет за класиране на 

проектните предложения, подадени за участие в конкурс по програма CONCERT-

JAPAN. Темата на конкурса е „Проектиране на материали с атомна прецизност“.  

 

Решение на ИС: 

Номинира за експерт от ФНИ – проф. Вера Маринова, която да се включи в 

Научния  комитет по програма CONCEPT-JAPAN. 

 

4.5. Доклад с вх. № ФНИ-2230 от 23.06.2022 г. от М. Савова – секретар на НЕК, относно 

допусната техническа грешка в протокол №16 от 27.05.2022 г., отнасяща се до номера 

на проект по договор КП-06-Н34/3 от 05.12.2019 г. 

В т. 3 от решението на ИС е изписано: 

Приема финансиране на втори етап на договор № Н35/1 от 2019 г. в размер на  60 000 

лв. 
Да се счита за вярно следното: 

 

Решение на ИС: 

Приема да се коригира техническата грешка в т. 1.7.4., отнасяща се до номера на 

проект по договор КП-06 Н34/3 от 05.12.2019 г. в т. 3 от решението: 

Вместо: „Приема финансиране на втори етап на договор № Н35/1 от 2019 г. в 

размер на 60 000 лв.“ 

Да се чете: 

„Приема финансиране на втори етап на договор №КП-06-Н34/3 от 05.12.2019 г. в 

размер на 60 000 лв.“ 

 

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Доклад с вх. № 80/146 от 21.06.2022 г. от В.  Толева – гл. счетоводител, относно 

предложение за споразумение по гр.д. № 13023 от 2019г.   Съгласно Решение от 25.02.2022г. 

на Софийски градски съд, по гр.д. № 13023 от 2019г. Институт по микробиология „Ст. 

Ангелов“-БАН трябва да заплати на ФНИ 28 560лв.; Съвместен геномен център ООД – 8 

400лв. и Амброзия България ООД също 8 400лв. В тази връзка е постъпило предложение за 

споразумение от адв. Елена Тодоровска с вх. № 100101/65 от 17.06.2022г.  В споразумението 

не са включени разноски по делото, които по силата на същото Решение са осъдени да 

заплатят и тримата горепосочени ответника в размер на 4781.42лв. разноски във въззивното 

производство и 1981.42лв. – разноски пред СРС. 

 Не са включени и дължимите лихви по Решението, които към 24.06.2022г. са следните: 
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- Институт по микробиология /28560лв./ от 13.12.2012г.   -        27 639.82 лв. 

- Съвместен геномен център  ООД /8400лв./ от 13.12.2012г.  -     8 129.36 лв. 

- Амброзия България ООД  /8400лв./ от 13.12.2012г.              -     8 129.36 лв.  

  Общата сума на съдебните разноски е 6762.84лв., а на лихвите към 24.06.2022 г. е 43 898,54 

лв., които е необходимо също да бъдат включени в споразумението. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се сключи споразумение по гр.д. № 13023 от 2019 г. с Институт по 

микробиология „Ст. Ангелов“-БАН, с което да заплати на ФНИ 28 560 лв. - главница; 

Съвместен геномен център ООД – 8 400лв. - главница и Амброзия България ООД 

също 8 400 лв. - главница, ведно със законната лихва от 13.12.2012 год. до окончателно 

плащане на главниците, както и всички разходи и съдебни разноски по водене на 

делото в размер на 4781.42лв. разноски във въззивното производство и 1981.42лв. – 

разноски пред СРС. 

 

5.2. Доклад с вх. № ФНИ-1980 от 07.06.2022 г.от М. Дамянова, Директор на дирекция 

„Наука“-МОН  относно подписване на Административно споразумение със Съвместното 

предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии, поради 

приемане на нов регламент на Съвета на Европейския съюз. 

 

Решение на ИС: 

Възлага на управителя на Фонд „Научни изследвания“ да подпише споразумението от 

страна на ФНИ, след като то бъде подписано по кореспонденски път от Съвместното 

предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии. 

 

5.3. Доклад с вх. № 2207 от 22.06.2022 г. от М. Дамянова, Директор на дирекция „Наука“-

МОН, относно ангажиране на държавите членки на ЕС с дейности по ERA Policy Agenda 

2022-2024 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема предложението „Фонд „Научни изследвания“ да участва в координацията на 

следната дейност: Насърчаване на атрактивни и устойчиви изследователски кариери, 

балансирано разпространение на таланти и международна, трансдисциплинарна и 

междусекторна мобилност в рамките на ERA.  

 

5.4. Доклад с вх. № 1977 от 06.06.2022 г. от А. Михайлова, Главен секретар на МОН, относно 

предстоящия национален празник на Руската федерация на 12 юни 2022 г., както и във връзка 

с приложената грама от Постоянното представителство на Република България към ЕС за 

постигнатата на ниво ЕС договореност държавите – членки да не участват в официални 

събития, организирани от Русия или Беларус.  

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

5.5. Доклад с вх. № ФНИ-1990 от 07.06.2022 г.от М. Дамянова, Директор на дирекция 

„Наука“- МОН  относно Годишен отчет на Фонд „Научни изследвания“ за 2021 г. 

 

Решение на ИС: 
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Приема за сведение и възлага на управителя на Фонд „Научни изследвания“ да 

организира представяне на ГОП на ФНИ за 2022 г. и Годишния отчет на ФНИ за 2021 

г. пред научната общност. 

 

5.6. Отчет с вх. № ФНИ-2075 от 16.06.2022 г. от Б. Хаджиева –държ. експерт   относно заповед 

за командировка № РД03/1 от 27.04.2022 г. във връзка с участие в работната среща на 

финансиращите организации по програма GENDERACTIONPLUS. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

5.7. Доклад с вх. № ФНИ-2180 от 21.06.2022 г. от М. Дамянова, Директор на дирекция 

„Наука“-МОН относно методически указания относно възможността за смяна на базовата 

организация на проект, предвидена в Националната научна програма „ВИХРЕН“. 

Приложение: Доклад с Вх. № ФНИ-1921 от 02.06.2022 г. от проф. дхн Л. Антонов, 

ръководител на проект по програма „ВИХРЕН“  с № КП-06-ДВ-9 от 2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Не приема възможността за промяна на базовата организация по Национална научна 

програма „ВИХРЕН“, тъй като е в противоречие с Правилника на Фонд „Научни 

изследвания“. 

 

5.8. Уведомление с вх. № ФНИ-2114 от 17.06.2022 г.от доц. д-р Г. Иванов, координатор на 

проект по програма M-ERA.NET 2022 относно проблеми, дължащи се на липса на 

необходима информация в документите за кандидатстване в системата за подаване на 

проектни предложения. 

Приложение 1: Критерии за административно съответствие и допустимост. 

Приложение 2: Кореспонденция със секретариата по програма M-ERA.NET. 

Приложение 3: Проектно предложение. 

 

Решение на ИС: 

Не приема доклада, тъй като не са спазени правилата и изискванията на обявения 

конкурс, както и посочените срокове за регистрация в системата за подаване на 

документи към ФНИ. 

 

5.9. Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по конкурсни 

процедури 2022 г. на ФНИ, ИС прие следното: 

 

Решение на ИС: 

Приема срокът за подаване на заявления за членове на ВНЕК по конкурсни процедури 

2022 г. да се удължи до 26 юли 2022 г., като същото бъде обявено на официалната 

интернет страница на ФНИ. 

 

Секретари: ( п )      Председател: ( п ) 

  

(доц. д-р Боряна Хаджиева)     (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

( д-р Милена Александрова) 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 
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Членове на ИС: 

 

1. Проф. д-р Вилма Стоянова:…………………………. 

 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:…………………….. 

 

3. Акад. дмн Веселин Дренски:……………………… 

 

4. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 

 

5. Проф. д-р Олимпия Роева:……………………………….. 

 

6. Проф. д-р Пламен Петков:…………………………………. 

 

7. Доц. д-р Божин Божинов:………………………………… 

 

8. Проф. д-р Стефан Сивков:…………………………………. 

 

9. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:………………………… 

 

10. Д-р Милена Дамянова…………………………………………….. 

 


