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П Р О Т О К О Л 

№ 32/02.12.2022 

 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 

Днес, 02.12.2022 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 

 

 

Секретари: 

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

Ивета Цонева 

 

Отсъстващи: 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, e 6 (шест) души при 10 (десет) 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 Технически науки 
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– ПНЕК по Химически науки 

– ПНЕК по Обществени науки 

– ПНЕК по Хуманитарни науки 

– ПНЕК по Селскостопански науки 

– ПНЕК по Науки за Земята 

– ПНЕК по Биологически науки 

– ПНЕК по Медицински науки 

2. Доклад на ВНЕК по Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми 

в Република България и Програма COST към Фонд „Научни изследвания”. 

3. Доклади Управител. 

4. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред – Доклади на ПНЕК  

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-4528 от 01.12.2022 г. от проф. О. Бумбаров – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Технически науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно разглеждане на доклади от ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

 

1.1.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор КП-06-Н47/2 от 26.11.2020 г. с ръководител проф. дн инж. И. Маринова на тема 

„Електромагнитни ефекти в диспергирани ферофлуидни системи за CO2 абсорбция“, 

базова организация Технически университет – София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 88 % (96 %; 80 %) 

Първоначална сума на договора: 170 000,00 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000,00 лв. 

БО – Технически университет – София – 50 000,00 лв. 

 

Преведени средства: 110 000,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 

53 429,81 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 6  570,19 лв. 

 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 49  896,00 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: БО 104,00 лв. 

 

Признати разходи от финансовия одитор: 103 325,81 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

 

Непреки допустими разходи несъответстващи на т. 3.6.2. от Насоките за 

Конкурса: 

Общо 514,35 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 456,30 лв. 

Превишение на разходите за одит: 58,05 лв. 
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Предвидена сума за II етап: 60 000,00 лв., от които 0,00 лв. за ДМА 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях реферирани: 3 

От тях с благодарност към ФНИ: 6 (от тях 1 с благодарност и към други 

проекти) 

Участия в научни форуми: 6 

 

Оценка Експерт 1: Много добър 

Оценка Експерт 2: Добър 

Предложение за оценка: Добър 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-Н47/2 от 26.11.2020 г. 

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

ФНИ-3817/25.10.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 103 325,81 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на т. 

3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 514,35 лв.  

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 456,30 лв.  

Превишение на разходите за одит: 58,05 лв. 

Тези суми да бъдат приспаднати от разходите по съответните пера на финансовия отчет 

за втория етап на договора, така че общата сума на разходите по съответното перо да 

съответства на изискването на т. т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, като бъде подписано 

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК приема да се финансира втори етап  на договор КП-06-Н47/2 от 26.11.2020 г. в 

размер на 60 000,00 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 570,19 лв. (12,66 % от преките 

допустими разходи (51 870,00 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.  

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

104,00 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 66  674,19 лв., от които 104,00 лв. за 

ДМА. 

 

Решение на ИС:  

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

част по договор КП-06-Н47/2 от 26.11.2020 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с 

вх. № ФНИ-3817/25.10.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 103 325,81 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства 

на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 514,35 лв.  

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 456,30 лв.  

Превишение на разходите за одит: 58,05 лв. 

Тези суми да бъдат приспаднати от разходите по съответните пера на финансовия 

отчет за втория етап на договора, така че общата сума на разходите по 

съответното перо да съответства на изискването на т. т. 3.6.2. от Насоките за 

Конкурса, като бъде подписано допълнително споразумение.  

4. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/2 от 26.11.2020 г. в 

размер на 60 000,00 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 570,19 лв. (12,66 % от 

преките допустими разходи (51 870,00 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап.  

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

на 104,00 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 66 674,19 лв., от които 104,00 лв. 

за ДМА. 

 

1.1.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по 

договор КП-06-Н47/11 от 27.11.2020 г. с ръководител проф. дн Н. Недялков на тема 

„Лазерно-индуцирана декомпозиция на нитридни керамики: ефективен метод за 

получаване на нови мултифункционални материали“, базова организация Институт по 

електроника "Акад. Емил Джаков", БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 93 % (92 %; 94 %) 

Първоначална сума на договора: 118 478,00 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 24 000,00 лв. 

БО – Институт по електроника, БАН – 24 000,00 лв. 

 

Преведени средства: 71 239,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 

40 832,27 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 6  406,73 лв. 

 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 23  998,23 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: БО 1,77 лв.  

 

Признати разходи от финансовия одитор: 64 830,50 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 
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Непреки допустими разходи несъответстващи на т. 3.6.2. от Насоките за 

Конкурса: 

Общо 0,70 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 0.00 лв.  

Превишение на разходите за одит: 0,70 лв. 

Предвидена сума за II етап: 47 239,00 лв., от които 0,00 лв. за ДМА  

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 2 

От тях нереферирани: 0 

От тях с благодарност към ФНИ: 6 (от тях 2 с благодарност и към други 

проекти) 

Участия в научни форуми: 3 

 

Оценка Експерт 1: Много добър 

Оценка Експерт 2: Много добър 

Предложение за оценка: Много добър 

 

Решение на ПНЕК:  

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

добър“ на научната част по договор КП-06-Н47/11 от 27.11.2020 г. 

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

ФНИ-3814/25.10.2022 г. от регистриран одитор с № 0812, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 64 830,50 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на т. 

3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 0,70 лв.  

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 0,00 лв.  

Превишение на разходите за одит: 0,70 лв. 

Тези суми да бъдат приспаднати от разходите по съответните пера на финансовия отчет 

за втория етап на договора, така че общата сума на разходите по съответното перо да 

съответства на изискването на т. т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, като бъде подписано 

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/11 от 27.11.2020 г. 

в размер на 47 239,00 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 406,73 лв. (15,25 % от преките 

допустими разходи (42 000,00 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.   

6. Сумата на неизразходваните средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер на  

1,77 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на финансовия 

план. 
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7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 53 647,50 лв., от които 1,77 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП-06-Н47/11 от 27.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с 

вх. № ФНИ-3814/25.10.2022 г. от регистриран одитор с № 0812, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 64  830,50 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства 

на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 0,70 лв.  

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 0,00 лв.  

Превишение на разходите за одит: 0,70 лв. 

Тези суми да бъдат приспаднати от разходите по съответните пера на финансовия 

отчет за втория етап на договора, така че общата сума на разходите по 

съответното перо да съответства на изискването на т. т. 3.6.2. от Насоките за 

Конкурса, като бъде подписано допълнително споразумение.  

4. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/11 от 27.11.2020 г. 

в размер на 47 239,00 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 406,73 лв. (15,25 % от 

преките допустими разходи (42 000,00 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап.  

6. Сумата на неизразходваните средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в 

размер на 1,77 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото 

перо на финансовия план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 53  647,50 лв., от които 1,77 лв. 

за ДМА. 

 

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

договор КП-06-М27/10 от 17.12.2018 г. с ръководител гл. ас. д-р инж. Й. Кралев на тема 

„Робастни алгоритми за управление на концентрацията на глюкоза при пациенти, 

диагностицирани с диабет от първи тип“, базова организация Технически университет - 

София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 77,5% (70%, 85% ) 

Първоначална обща сума на договора: 20 000,00 лв. 

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 4 547,48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 957,52 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 14 495,00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 0 
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От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 1 

От тях нереферирани: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

Участия в научни форуми: 4 

 

Оценка Експерт 1: Добър 

Оценка Експерт 2: Много добър 

Предложение за оценка: Задоволителен 

 

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

„задоволителен“ на научната част по договор КП-06-М27/10 от 17.12.2018 г. на 

основание чл. 82 от ПФНИ на основание чл. 82 от ПФНИ и слаба публикационна 

активност. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-1456/29.04.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0506 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП-06-М27/10 от 17.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 14 495,00 лв. 

Непризнати разходи: 957,52 лв. 

Неизразходвани средства: 4 547,48 лв. 

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

общо на 5 505,00 лв.  

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

приключване на договор КП-06-М27/10 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 „задоволителен“ на 

научната част по договор КП-06-М27/10 от 17.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ и слаба публикационна активност. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-1456/29.04.2021 

г. от регистриран одитор с № 0506 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор КП-06-М27/10 от 17.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 14 495,00 лв. 

Непризнати разходи: 957,52 лв. 

Неизразходвани средства: 4 547,48 лв. 

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

размер общо на 5 505,00 лв.  

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

06-М27/10 от 17.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 
 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 32/02.12.2022 

8 
 

1.1.4. Доклад с вх. № ФНИ-4097 от 11.11.2022 г. от доц. д-р Г. Живанович, ръководител 

на договор КП-06-Н37/29 от 18.12.2019 г., на тема „Характеризиране на срок на годност 

на плодове и зеленчуци с многокомпонентни ядливи покрития (ECOATFRUIT)“, базова 

организация Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив. 

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

 Освобождаване на Н. Гочева – студент и Й. Мурад – студент поради завършване 

на обучението им в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  

 Включване на доц. А. Виранева – специалист в изследване на физични свойства 

на повърхности, и докторант Б. Гечев. 

Обосновка: Промяната засяга изпълнението на Втори етап на договора.  

Приложени са: 

 Заявления от Н. Гочева и Й. Мурад за освобождаването им от научния колектив; 

 Заявления от доц. А. Виранева и докторант Б. Гечев за включването им в научния 

колектив, придружени с научна биография; 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н37/29 от 18.12.2019 г. 

 Подпис на ръководителя на базовата организация за съгласие с исканата промяна. 

Решение на ПНЕК: 

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

Н37/29 от 18.12.2019 г., както следва: 

 Да бъдат освободени Н. Гочева – студент и Й. Мурад – студент поради завършване 

на обучението им в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

 Да бъдат включени доц. А. Виранева – специалист в изследване на физични 

свойства на повърхности, и докторант Б. Гечев. 

 

Решение на ИС: 

Приема промяната в научния колектив по договор КП-06-Н37/29 от 18.12.2019 г., 

както следва: 

 Да бъдат освободени Н. Гочева – студент и Й. Мурад – студент поради 

завършване на обучението им в Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“. 

 Да бъдат включени доц. А. Виранева – специалист в изследване на физични 

свойства на повърхности, и докторант Б. Гечев. 

 

 

1.1.5. Доклад с вх. № ФНИ-4204 от 18.11.2022 г. от доц. д-р В. Манолов, ръководител на 

договор КП-06-Н47/12 от 03.12.2020 г., на тема „Проучване на възможностите за 

модифициране с наночастици на пористи материали от алуминиеви сплави“, базова 

организация Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро - и 

аеродинамика „Акад. Ангел Балевски “, БАН. 

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

 Освобождаване на П. Иванов – докторант, Л. Йовков – докторант и гл. ас. Н. 

Ячков поради невъзможност за работа по договора. 

 Включване на доц. д-р Г. Георгиев, гл. ас. д-р Я. Мурджева и гл. ас д-р Б. Кръстев. 
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Обосновка: Промяната засяга изпълнението на Втори етап на договора.  

Приложени са: 

 Заявления от П. Иванов – докторант, Л. Йовков – докторант и гл. ас. Н. Ячков за 

освобождаването им от научния колектив; 

 Заявления от доц. д-р Г. Георгиев, гл. ас. д-р Я. Мурджева и гл. ас д-р Б. Кръстев 

за включването им в научния колектив, придружени с научна биография;  

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н47/12 от 03.12.2020 г. 

Решение на ПНЕК: 

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

Н47/12 от 03.12.2020 г., както следва: 

 Да бъдат освободени П. Иванов – докторант, Л. Йовков – докторант и гл. ас. Н. 

Ячков. 

 Да бъдат включени доц. д-р Г. Георгиев, гл. ас. д-р Я. Мурджева и гл. ас д-р Б. 

Кръстев. 

 

Решение на ИС: 

Приема промяната в научния колектив по договор КП-06-Н47/12 от 03.12.2020 г., 

както следва: 

 Да бъдат освободени П. Иванов – докторант, Л. Йовков – докторант и гл. 

ас. Н. Ячков. 

 Да бъдат включени доц. д-р Г. Георгиев, гл. ас. д-р Я. Мурджева и гл. ас д-

р Б. Кръстев. 

 

 

1.1.6. Доклад с вх. № ФНИ-4208 от 18.11.2022 г. от проф. д-р инж. В. Маркова, 

ръководител на договор КП-06-Н37/1 от 06.12.2019 г., на тема „Ергономично 

изследване на работната среда чрез иновативни компютърни модели, с цел превенция на 

мускулно-скелетни смущения“, базова организация Технически университет – Варна. 

Относно: Удължаване на срока на Втори етап на договора с 10 (десет) месеца.  

Вторият етап на договора е стартирал на 15.12.2021 год. със срок на изпълнение от 18 

месеца. Няма предходно удължаване за Втори етап на договора.  

Докладът е съгласуван с ръководителя на базовата организация. 

Обосновка: Удължаването се налага за цялостно изпълнение на заложените в договора 

дейности, които са закъснели поради настъпили усложнения в работата на колектива, 

както и поради невъзможност за изразходване на значителна част от  средствата за 

командировки. 

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за 

конкурса и приема Втори етап на договор КП-06-Н37/1 от 06.12.2019 г. да се удължи с 

10 месеца до 15.04.2024 г., като се сключи допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчета за Втори етап – 15.05.2024 год. 
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Решение на ИС: 

Приема Втори етап на договор КП-06-Н37/1 от 06.12.2019 г. да се удължи с 10 

месеца до 15.04.2024 г., като се сключи допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчета за Втори етап – 15.05.2024 год. 

 

1.1.7. Доклад с вх. № ФНИ-4209 от 18.11.2022 г. от проф. д-р инж. В. Маркова, 

ръководител на договор КП-06-Н37/1 от 06.12.2019 г., на тема „Ергономично 

изследване на работната среда чрез иновативни компютърни модели, с цел превенция на 

мускулно-скелетни смущения“, базова организация Технически университет – Варна. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив за Втори етап на договора. 

Освобождаване на ас. д-р К. Калинков поради промяна на местоработата му и включване 

на негово място на гл. ас. д-р М. Консулова-Бакалова. 

Обосновка: Промяната засяга изпълнението на Втори етап на договора.  

Приложени са: 

 Заявление от ас. д-р К. Калинков за освобождаването му от научния колектив. 

 Заявление от гл. ас. д-р М. Консулова-Бакалова за включването ѝ в научния 

колектив, придружено с научна биография; 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н37/1 от 06.12.2019 г. 

 Подпис на ръководителя на базовата организация за съгласие с исканата промяна.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободен ас. д-р К. Калинков от научния 

колектив по договор КП-06-Н37/1 от 06.12.2019 г., като на негово място да бъде 

включена гл. ас. д-р М. Консулова-Бакалова. 

 

Решение на ПНЕК: 

Приема да бъде освободен ас. д-р К. Калинков от научния колектив по договор 

КП-06-Н37/1 от 06.12.2019 г., като на негово място да бъде включена гл. ас. д-р 

М. Консулова-Бакалова. 

 

 

1.1.8. Доклад с вх. № ФНИ-4210 от 18.11.2022 г. от проф. д-р инж. В. Маркова, 

ръководител на договор КП-06-Н37/1 от 06.12.2019 г., на тема „Ергономично 

изследване на работната среда чрез иновативни компютърни модели, с цел превенция на 

мускулно-скелетни смущения“, базова организация Технически университет – Варна. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив за Втори етап на договора. 

Освобождаване на ас. К. Колева поради невъзможност за продължаване на работа по 

договора и включване на нейно място на ас. З. Петрова. 

Обосновка: Промяната засяга изпълнението на Втори етап на договора.  

Приложени са: 

 Заявление от ас. К. Колева за освобождаването ѝ от научния колектив. 

 Заявление от ас. З. Петрова за включването ѝ в научния колектив, придружено с 

научна биография; 
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 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

КП-06-Н37/1 от 06.12.2019 г. 

 Подпис на ръководителя на базовата организация за съгласие с исканата промяна.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде освободена ас. К . Колева от научния 

колектив по договор КП-06-Н37/1 от 06.12.2019 г., като на нейно място да бъде 

включена ас. З. Петрова. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде освободена ас. К. Колева от научния колектив по договор КП-06-

Н37/1 от 06.12.2019 г., като на нейно място да бъде включена ас. З. Петрова. 

 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-4510 от 30.11.2022 г. от проф. С. Цаковски – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Химически науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно разглеждане на доклади от ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

 

1.2.1. Доклад с вх. № ФНИ-2586/10.10.2022 г. от проф. дхн Н. Денков, ръководител на 

договор КП-06-ДВ/4 16.12.2019 г. проект ROTA-Active на тема: „Фазови преходи е 

ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“ по 

ННП ВИХРЕН – 2019 г., СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Относно: Излизане в неплатен отпуск на проф. дхн Николай Денков съгласно чл. 128 от 

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Обн. ДВ бр. 109 от 21 

декември 2021 г., поради обявяването му за народен представител в 48-то народно събрание 

с решение № 1564-НС на ЦИК от 7 октомври 2022 г. 

Обосновка: Във връзка е решение № 1564-НС на ЦИК от 7 октомври 2022 г. за избирането 

ми за народен представител в 48-то народно събрание и съгласно чл. 128 от Правилника за 

организацията и дейността на Народното събрание Обн. ДВ бр. 109 от 21 декември 2021 г. 

трябва да ползвам неплатен отпуск до датата на прекратяването ми на пълномощията като 

народен представител. По време на неплатения ми отпуск, ще продължа да координирам 

работата на пост-докторантите и докторантите, назначени по проекта, така че те ще 

продължат да изпълняват дейностите, залегнали в научната програма на проекта.  

Решение на ПНЕК:  

Приема за сведение. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

1.2.2. Уведомление с вх. № 0907/110 от 05.10.2022 г. от гл. ас. д-р Т. Тодорова, ръководител 

на договор ДН19/5 от 2017 г. на тема: „Каталитични приложения на зеолити синтезирани от 

въглищна пепел“, Институт по катализ-БАН. 

Относно: Прехвърляне на средства за втория етап по договор ДН19/5 от 2017 г. 
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Обосновка: В изпълнение на чл. 72, ал. 3 от ПФНИ и чл. 7 ал. 3 от горепосочения договор и 

във връзка с изпълнението на ръководения от мен проект бих желала промяна във 

финансовия план, която се състои в следното: 

• Прехвърляне на 3 287.74 лева от перо 2. “Разходи за командировки“ и 

• Прехвърляне на 134.91 лева от перо 3. „Разходи за ДМА и ДНМА. вкл. 

Апаратура и двете в перо 5. „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, 

пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

Промяната следва предходна промяна от януари 2022 г. приета с Протокол на ПНЕК 

№1/11.02.2022 г. и заедно са над 15 %, но под 25 % от общия размер на допустимите преки 

разходи и не нарушава максималните стойности, определени в Насоките и е допустима 

съгласно чл. 7, ал. З от Договор ДН 19/5. 

Приложение:  

1. Оригиналния финансов план към договора 

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 приема преразпределението на 

средствата в размер на 6,14 % / предходна промяна Протокол на ПНЕК №1/11.02.2022 г. са 

над 15 %, но под 25 % от общия размер на допустимите преки разходи/ по договор ДН19/5 

от 2017 г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема преразпределението на средствата в размер на 6,14 % / предходна промяна 

Протокол на ПНЕК №1/11.02.2022 г. са над 15 %, но под 25 % от общия размер на 

допустимите преки разходи/ по договор ДН19/5 от 2017 г., като се сключи 

допълнително споразумение, както следва: 

• Прехвърляне на 3 287.74 лева от перо 2. “Разходи за командировки“ и 

• Прехвърляне на 134.91 лева от перо 3. „Разходи за ДМА и ДНМА. вкл. Апаратура и 

двете в перо 5. „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“. 

 

 

1.2.3. Уведомление с вх. № 0907/117 от 01.11.2022 г. от  доц. д-р С. Бакалова, ръководител 

на договор ДН19/11 от 2017 г. на тема: „Нови азотни хетероциклени луминофори с 

вътрешномолекулен пренос на протон и техни комплекси за съвременната биомедицина“, 

Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН. 

Относно: за промяна на финансовия план за втория етап по договора ДН19/11 от 2017 г.  

Обосновка: На основание на чл. 71 от Правилника на Фонд „Научни Изследвания“ и чл. 7 

(3) на договор ДН 19/11 от 10.12.2017 г. ви моля при изпълнението на втория етап на договора 

за прехвърляне на: 

1. 1273.90 лв. (хиляда двеста седемдесет и три лева и деветдесет стотинки) от група 

“Разходи за командировки" към група “Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта. 
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Ограниченията вследствие на пандемията от COVID-19 възпрепятстваха за дълъг период от 

време командировките с цел участие в научни конференции. 

2. 20.59 лв. (двайсет лева и 59 стотинки) от група “Разходи за персонал - Възнаграждения 

на млади учени за работа по докторска дисертация, на пост- докторанти или на учени, наети 

с финансиране от проекта на основен трудов договор)" към група “Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта. 

3. 61 лв. (шейсет и един лева) от група “Разходи за командировки" към група 

“Дълготрайни материални и нематериални активи 

Поради увеличената цена на подбрания климатик наличната сума по перо “Дълготрайни 

материални и нематериални активи ” се оказа недостатъчна с 61 лв. Сумата заплатена за 

климатика (1239 лв.) е в рамките на разрешението за закупуване на климатик на стойност до 

1500 лв. (Протокол 1/11,02.2022г. на ПНЕК по химически науки). 

  Преразпределението, заедно с предишни преразпределения през втория етап на договора 

в размер на 8 715.25 лв. (осем хиляди седемстотин и петнайсет лежа и двайсет и пет стотинки, 

Протоколи 1/11,02.2022г. и 4/20.04.2022г. на ПНЕК по химически науки) представлява 

15.79 % от общия размер на допустимите преки разходи за втория етап на проекта (63782.30 

лв.) и не нарушава максималните стойности на съответните групи, определени в Насоките за 

кандидатстване в конкурса. 

Промените са съгласувани с ръководителя на научния екип от партньорския институт и не 

водят до преразпределение на средства между партньорите. 

Приложения: 

1. Финансов план за етап 2 на договор ДН 19/11 от 2017 г., съгласно допълнително 

споразумение 1 от 23.07.2020г., подписано към началото на втори етап. 

2. Коригиран финансов план за етап 2 на договора (първа корекция, Протокол 

1/11,02.2022г. на ПНЕК по химически науки) 

3. Коригиран финансов план за етап 2 на договора (втора корекция, Протокол 

4/20.04.2022г. на ПНЕК по химически науки) 

4.  Коригиран финансов за втори етап 

Решение на ПНЕК:  

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

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

средствата в размер на 2,13 % / предходна промяна Протокол на ПНЕК №1/11.02.2022 г. и 

4/20.04.2022г. са над 15 %, но под 25 % или общо – 15,79 % от общия размер на допустимите 

преки разходи/ по договор ДН19/11 от 2017 г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема преразпределението на средствата в размер на 2,13 % / предходна промяна 

Протокол на ПНЕК №1/11.02.2022 г. и 4/20.04.2022г. са над 15 %, но под 25 % или 

общо – 15,79 % от общия размер на допустимите преки разходи/ по договор ДН19/11 

от 2017 г., като се сключи допълнително споразумение, както следва: 

1. 1273.90 лв. (хиляда двеста седемдесет и три лева и деветдесет стотинки) от 

група “Разходи за командировки" към група “Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта. 
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2. 20.59 лв. (двайсет лева и 59 стотинки) от група “Разходи за персонал - 

Възнаграждения на млади учени за работа по докторска дисертация, на пост- 

докторанти или на учени, наети с финансиране от проекта на основен трудов договор)" 

към група “Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко 

свързани с изпълнението на проекта. 

3. 61 лв. (шейсет и един лева) от група “Разходи за командировки" към група 

“Дълготрайни материални и нематериални активи. 

 

 

1.2.4. Доклад с вх. № ФНИ-3958/01.11.2022 г. от проф. дхн В. Делчев, ръководител на 

договор КП-06-Н59/7 от 19.11.2021 г.. на тема: „Фотохимия на (изо)гуанин-(изо)цитозин 

базовите двойки“, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”  

Относно: удължаване на срока на първия етап на договор КП-06-Н59/7 от 2021 г. с една 

година, считано от 19.05.2023 до 19.05.2024 г. 

Обосновка: В качеството си на ръководител на проект КП-06-Н59/7 искам да Ви 

информирам, че изпълнението на някои от задачите по първия етап на проекта се забавя 

значително, поради проблеми със закупуването на необходимите ДМА и ДНМА. Основна 

причина е ЗОП и бюрократичната система по организацията на търгове за доставка на 

заявената апаратура и консумативи. Заявките за закупуване на ДМА и ДНМА бяха подадени 

още през месец януари 2022, но към настоящия момент все още има неприключили търгове. 

През месец септември 2022 успяхме да закупим една от основните апаратури - UV/Vis 

спектрофотометър, заложен в проектното предложение, а по-късно и заявените реактиви. За 

други основни средства - дискови масиви, сървър за квантовохимични изчисления и др. - все 

още се чака отваряне на обществената поръчка. След многократни запитвания към 

отговорния отдел в ПУ се установи, че това ще стане в края на месец октомври 2022. 

Предвиденият софтуер по проекта беше закупен още в края на 2021 г. (веднага след 

стартирането на проекта), но той не би могъл да влезе в употреба, ако не се достави 

необходимия хардуер затова. 

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, първи етап на договор КП-06-Н59/7 от 19.11.2021 г. се удължава с 12 месеца до 

19.05.2024 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 19.06.2024 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема първия етап на договор КП-06-Н59/7 от 19.11.2021 г. да се удължи с 12 месеца 

до 19.05.2024 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 19.06.2024 г. 

 

 

1.2.5. Заявление с вх. № ФНИ-3976/02.11.2022 г. от чл. кор. Ев. Славчева, ръководител на 

договор КП-06-ОПР04/6 от 14.12.2018 г.. на тема: “Моделиране и изследване на 
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деградационни процеси в хибридна енергийна система Фотоволтаичен панел - 

водороден генератор (ФОВОД)“, Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. 

Евгени Будевски" -БАН. 

Относно: удължаване на срока на втория етап на договор КП-06- ОПР04/6 от 2018 г. със 6 

месеца до 24.05.2023 г., без промяна във финансовите условия и без допълнително 

финансиране / предходно удължение с 6 месеца Протокол на ПНЕК № 4/20.04.2022 г./. 

Обосновка: В хода на изпълнението на договор КП-06-ОПР 04/6 от 14.12.2018 г., който 

трябва да приключи на 24.11.2022 г. възникнаха непредвидени обстоятелства, свързани с 

провеждането на продължаващи дълго време обществени поръчки за доставка на специфични 

химикали и реагенти и затруднения с публикационната дейност поради забавено изпълнение 

на работната програма за Етап 2. В настоящия момент експериментите са приключили 

успешно, но се нуждаем от допълнително време за обобщаването, систематизирането, 

анализа и публикуването им. 

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, втори етап на договор КП-06-ОПР 04/6 от 14.12.2018 г. се удължава с още 6 

месеца до 24.05.2023 г., като се сключи допълнително споразумение. Срок за предаване на 

отчет 24.06.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема втория етап на договор КП-06-ОПР 04/6 от 14.12.2018 г. да се удължи с още 6 

месеца до 24.05.2023 г., като се сключи допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчет 24.06.2023 г. 

 

1.2.6. Уведомление с вх. № ФНИ-4064/08.11.2022 г. от проф. д-р Т. Петкова, ръководител 

на договор КП-06-Н59/13 от 2021 г.. на тема: „Изследване на модифицирани CeO2 

базирани керамики“, Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени 

Будевски"-БАН. 

Относно: Промени в състава на Научния колектив на договор КП-06-Н59/13 от 2021 г. 

Обосновка: Предлагам допълване на състава на колектива, работещ по проект КП-06- 

Н59/13 от 2021 г., както следва 

В колектива на базова организация ИЕЕС-БАН - ас. д-р Н. Божанова  

В екипа на партньор 1 - ХТМУ - гл. ас. д-р Е. Лилов 

Мотивите за исканото допълване са: по-успешно изпълнение на задачите от работната 

програма на договора. 

Приложения:  
1. Предложение от ръководителя на екипа от ХТМУ 

2. Съгласие от страна на Ръководителя на базовата организация 

3. Съгласие от страна на Ръководителя на партньорската организация 

4. Писмо-съгласие от всички участници в Научния колектив за предлаганата промяна в 

състава. 

5. Научна биография на гл. ас. Е. Лилов 
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6. Научна биография на ас.д-р Н. Божанова 

Решение на ПНЕК:  

Приема допълване състава на колектива по договор КП-06-Н59/13 от 2021 г., както следва: 

В колектива на базова организация ИЕЕС-БАН да бъде включен ас. д-р Н. Божанова;  

В екипа на партньор 1 - ХТМУ да бъде включен гл.ас. д-р Е. Лилов. 

 

Решение на ИС: 

Приема допълване състава на колектива по договор КП-06-Н59/13 от 2021 г., както 

следва: В колектива на базова организация ИЕЕС-БАН да бъде включен ас. д-р Н. 

Божанова; В екипа на партньор 1 - ХТМУ да бъде включен гл. ас. д-р Е. Лилов. 

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

изпълнението на договор КП-06-ПН49/6 от 27.11.2020 г. на тема: „Изследване на нови 

хибридни модифицирани калциево-фосфатни системи с повишена биоминерализационна 

активност” с ръководител доц. д-р Е. Василева, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 99.5% 

Първоначална сума на договора: 170 000 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000 лв. 

  БО- НИС при СУ – 25 000 лв. 

  ПО – ИОНХ при БАН – 25 000 лв. 

 

Преведени средства: 110 000 лв. 
Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 46 218,91 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 13 781,09 лв. 
 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: Общо - 43 964,80 лв. 

БО – 24 646,80 лв. 

ПО – 19 318 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: Общо – 6 035,20 лв. 

БО – 353,20 лв. 

ПО – 5 682 лв. 

  

Признати разходи от финансовия одитор: 90 183,71 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Непреки допустими разходи несъответстващи на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса:  

Общо: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0,00 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 
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Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 1 

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

 От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

 От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 14 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-ПН49/6 от 2020 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3876/27.10.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 90 183,71 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- ПН49/6 от 2020 г. в размер 

на 59 194,41 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата по т. 5 – 805,59 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства без т. 7 ДМА (общо 13 781,09 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 12 975,50 лв. да се 

прехвърли за втори етап на проекта.  

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 

805,59 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап 

на проекта. 

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 6 035,20 

лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на финансовия план. 

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 79 010,70 лв., от които 6 035,20 лв. за 

ДМА. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-ПН49/6 от 2020 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3876/27.10.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 90 183,71 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- ПН49/6 от 2020 г. в 

размер на 59 194,41 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е 

приспадната сумата по т. 5 – 805,59 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства без т. 7 ДМА (общо 13 781,09 лв.) от първи 

етап, представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 

12 975,50 лв. да се прехвърли за втори етап на проекта.  

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер 

на 805,59 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 
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6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 

6 035, 20 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 79 010,70 лв., от които 6 035,20 лв. за 

ДМА. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-ПН49/2 от 27.11.2020 г. на тема: „Синтез на нови разклонени 

макромолекули с антимикробна фотодинамична активност ” с ръководител проф. дхн И. 

Грабчев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

  Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97.5% 

Първоначална сума на договора: 170 000 лв. 

Сума за ДМА за I етап –50 000 лв. 

  БО- НИС при СУ -50 000 лв. 

 

Преведени средства: 110 000 лв. 
Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 41 382,93 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 18 617,07 лв. 
 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 44 942,40 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 5 057,60 лв. 

 

Признати разходи от финансовия одитор: 86 325,33 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Непреки допустими разходи несъответстващи на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса:  

Общо: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0,00 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта:  

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: 2 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-ПН49/2 от 2020 г. 
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2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3836/26.10.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 86 325,33 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- ПН49/2 от 2020 г. в размер 

на 55 271,93 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата по т. 5 – 4 728,07 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства без т. 7 ДМА (общо 18 617,07 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 13 889 лв. да се 

прехвърли за втори етап на проекта.  

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 

4 728,07 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап 

на проекта. 

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 5 057,60 

лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на финансовия план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 78 946,60 лв., от които 5 057,60 лв. за 

ДМА. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-ПН49/2 от 2020 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3836/26.10.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 86 325,33 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- ПН49/2 от 2020 г. в 

размер на 55 271,93 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е 

приспадната сумата по т. 5 – 4 728,07 лв., като се сключи допълнително 

споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства без т. 7 ДМА (общо 18 617,07 лв.) от първи 

етап, представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 13 889 

лв. да се прехвърли за втори етап на проекта.  

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер 

на 4 728,07 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

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

5 057, 60 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 78 946,60 лв., от които 5 057,60 лв. за 

ДМА. 

 

 

1.2.9. Повторно обсъждане на научната част на договор ДН19/16 от 2017 г., съгласно 

решение на ИС прието с Протокол 19/24.06.2022 г. и Възражение с вх. № 0907/99 от 

29.08.2022 г. от доц. д-р Н. Маркова, ръководител на тема: Изследване па химичния 
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състав, антивирусната и антибактериална активност на екстракти от растението 

Graptopetalum paraguayense Е. Walther (Crassulaceae), Институт по органична химия с 

център по фитохимия-БАН. 

Относно: На основание дадените оценки от рецензентите, ПНЕК по химически науки дава 

оценка „задоволителен“ на научната част по договор ДН19/16 от 2017 г., която ИС приема 

(Протокол № 19/24.06.2022 г. на ИС на ФНИ. 

С протокол на ПНЕК №8/26.09.2022 г. е изпълнена процедурата съгласно чл. 89, ал. 2 от 

ПФНИ, като в присъствието на управителя на ФНИ, чрез жребий се определи супероценител, 

който да прецени дали оценката на ПНЕК е мотивирана и направи обосновано предложение 

за решение на Изпълнителния съвет. 

 

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 – 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: 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание предложението на супер оценителя ПНЕК приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДН19/16 от 2017 г.  

2. Обръща внимание на ИС, че при подаване на възражение от ръководител относно оценка 

съгласно чл. 89, ал. 2 от ПФНИ, изрично да се посочи да не се подава допълнително 

информация от ръководителя, която не е заложена в представения научен отчет.  

 

Решение на ИС: 

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

част по договор ДН19/16 от 2017 г.  

2. С Протокол № 19/24.06.2022 год. на Изпълнителен съвет на Фонд „Научни 
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изследвания“ е приета финансовата част. 

3. Приема забележката на ПНЕК, като изисква при подаване на възражение от 

ръководител относно оценка съгласно чл. 89, ал. 2 от ПФНИ, изрично да се посочи да 

не се подава допълнително информация от ръководителя, която не е заложена в 

представения научен отчет.  

 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-4443 от 28.11.2022 г. от проф. С. Милева-Божанова – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Обществени науки към 

Фонд „Научни изследвания“ относно разглеждане на доклади от ръководители на 

договори и приемане на финансови отчети. 

 

1.3.1. Разглеждане и обсъждане на постъпили отчети за напредък за 6-то тримесечие, по 

проекти „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията Ковид 19 – 2020 г.“. 

Тримесечни доклади - Приложения от 1 до 7. 

Решение на ПНЕК: 

КП-06-ДК2/1 – ПНЕК приема становището за напредък.  

КП-06-ДК2/2 – ПНЕК приема становището за напредък.  

КП-06-ДК2/3 – ПНЕК приема становището за напредък.  

КП-06-ДК2/4 – ПНЕК приема становището за напредък. 

КП-06-ДК2/5 – ПНЕК приема становището за напредък. 

КП-06-ДК2/6 – ПНЕК приема становището за напредък.  

КП-06-ДК2/7 – ПНЕК приема становището за напредък. 

 

Решение на ИС: 

Приема докладите за напредък /6-то тримесечие/ на проектите по конкурс 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията Ковид 19 – 2020 г.“. 

Съгласно насоките, всички одобрени доклади се предоставят на ръководителите на 

останалите проекти, финансирани по конкурса, както и МОН, МЗ и други 

заинтересовани институции.  

 

1.3.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет от 

изпълнението на договор № КП – 06 – Н45/ 7 от 08.12.2020 г., на тема: „ Дигитализация на 

учебния процес във висшето училище – идентификация и модел за управление“, с 

ръководител Проф. д-р Ц. Стоянова, базова организация УНСС, във връзка с доклад за 

фактически констатации.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 112 000 лв. 

Сума за ДМА етап 1 за БО – 6 000 лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за етап 1: 50 000 лв. 

Общо преведени средства за Първи етап: 56 000 лв. 
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Изразходени средства без средствата за ДМА по т.7 от финансовия план: 47 154,16 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 2 845,84 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап (общо) – 3 153,04 лв.  

Изразходени средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 5 692,8 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 307,20 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 52 846,96 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Непреки допустими разходи, несъответстващи на т. 3.6.2 от насоките за конкурса:  

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 50 000 лв. 

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 6 000 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 1 

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: 3 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор №Н45/ 7 от 08.12.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0422 с вх. № ФНИ-4026 от 07.11.2022 г., че разходите по договора  

са признати и законосъобразни в размер на 52 846,96 лв. и сума на непризнатите разходи  

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата не непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на т.3.6.2. 

от насоките на конкурса, както следва: 

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор №Н45/ 7 от 08.12.2020 г. в 

размер на 50 000 лв. и 6 000 лв. за ДМА, общо 56 000 лв., като се сключи допълнително 

споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 2 845,84 лв. без разходите за ДМА да 

бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

307,20 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на финансовия 

план. 
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7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 59 153,04 лв., от които 6 307,20 лв. за ДМА. 

 

 Решение на ИС: 

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

научната част по договор №Н45/ 7 от 08.12.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0422 с вх. № ФНИ-4026 от 07.11.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 52 846,96 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата не непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на 

т.3.6.2. от насоките на конкурса, както следва: 

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

4. ИС приема финансиране на втори етап на договор №Н45/ 7 от 08.12.2020 г. в 

размер на 50 000 лв. и 6 000 лв. за ДМА, общо 56 000 лв.,, като се сключи 

допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 2 845,84 лв. без разходите за 

ДМА да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

307,20 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 59 153,04 лв., от които 6 307,20 лв. 

за ДМА. 

 

 

1.4. Доклад с вх. № ФНИ-4511 от 30.11.2022 г. от проф. М. Младенова – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Хуманитарни науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно разглеждане на доклади от ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

 

1.4.1.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет от 

изпълнението на договор № КП-06-Н50/3 от 30.11.2020 г., на тема: „Древна Тракия в 

цифри: преоценка на Античността в дигиталната епоха“, с ръководител доц. д-р Ю. 

Цветкова, базова организация Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 169 825 лв.  

Преведени средства за ДМА етап 1 – 50 000лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за етап 1: 59 912,50 лв.  

Общо преведени средства за етап 1: 109 912,50 лв.  
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Изразходени средства без ДМА по т. 7 от финансовия план: 54 327,02 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 5 575,48 лв.  

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 0,79 лв. 

Неизразходвани средства: 5 576,27 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 104 336,23 лв. 

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 0 лв.  

Непреки допустими разходи, несъответстващи на т. 3.6.2 от насоките за 

конкурса:  

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 59 912,50 лв. 

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 0 лв.  

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 5 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор № КП-06-Н50/3 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор № 0387 с вх. № ФНИ-2331 от 29.06.2022 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 104 336,23 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата не непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на 

т.3.6.2. от насоките на конкурса, както следва: 

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

Тези суми да бъдат приспаднати от разходите по съответните пера на финансовия отчет 

за втори етап на договора, така че общата сума на разходите по конкретните пера да 

съответства на изискването на т.3.6.2. от насоките за конкурса, като бъде подписано 

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор №  КП-06-Н50/3 от 30.11.2020 

г. в размер на 59 912,50 лв., като се сключи допълнително споразумение. 
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5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 575,48 лв. (без ДМА) да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 0,79 

лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 488,77 лв., от които 0,79 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор № КП-06-Н50/3 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор № 0387 с вх. № ФНИ-2331 от 29.06.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 104 336,23 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н50/3 от 30.11.2020 г. в 

размер на 59 912,50 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5  575,48 лв. (без ДМА) да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

0,79 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 488,77 лв., от които 0,79 лв. за 

ДМА. 

 

1.4.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет от 

изпълнението на договор № КП-06-Н50/4 от 30.11.2020 г., на тема: „Южнославянски 

кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“, с 

ръководител доц. д-р М. Скарпа, базова организация Кирило-Методиевски научен 

център, БАН 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 170 000лв. 

Преведени средства за ДМА за етап 1 по договор: 50 000  

(БО-28 200 лв. ПО-21 800) лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за етап 1: 60 000лв. 

Общо преведени средства за етап 1: 110 000 лв.  

Изразходени средства без ДМА по т.7 от финансовия план: 51 163, 86 лв.  

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 8 836, 14 лв.  

Изразходени средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 49 982,40  

(БО-28 200 лв. ПО- 21 782,40 ) лв.  

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 17,60 лв.  

Неизразходвани средства (общо): 8853,74лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 101 146,26 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 
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Непреки допустими разходи, несъответстващи на т. 3.6.2 от насоките за 

конкурса:  

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО И ПО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 60 000 лв. 

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 0 лв.  

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 11 

От тях с импакт фактор: 6 

От тях с импакт ранг: 6 (същите, които са с ИФ) 

От тях с благодарност само към ФНИ: 10 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 13  

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор № КП-06-Н50/4 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 1593 с вх. № ФНИ-3414 от 29.09.2022 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 101 146,26 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата не непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на 

т.3.6.2. от насоките на конкурса, както следва: 

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0лв. 

Тези суми да бъдат приспаднати от разходите по съответните пера на финансовия отчет 

за втори етап на договора, така че общата сума на разходите по конкретните пера да 

съответства на изискването на т.3.6.2. от насоките за конкурса, като бъде подписано 

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н50/4 от 30.11.2020 

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

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8836,14 лв. (без ДМА) да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

17,60 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.  

7.Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 853,74лв., от  които 17,60 лв. за ДМА. 

 

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

научната част по договор № КП-06-Н50/4 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 1593 с вх. № ФНИ-3414 от 29.09.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 101 146,26 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н50/4 от 30.11.2020 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8836,14 лв. (без ДМА) да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

17,60 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.  

6.Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 853,74лв., от които 17,60 лв. 

за ДМА. 

 

1.4.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на междинен отчет от 

изпълнението на договор № КП-06-Н50/5 от 30.11.2020 г., на тема: „Личности и преходи 

в Източна Европа и Южна Америка след Студената война “, с ръководител чл. кор. проф. 

И. Илчев, базова организация: СУ „Св. Климент Охридски 

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 70 %  

Първоначална обща сума на договора: 134 273 лв.  

Преведена средства за ДМА етап 1 –16 200 лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за етап 1: 59 036,50 лв. 

Общо преведени средства за етап 1: 75 236,50 лв.  

Изразходени средства без ДМА по т. 7 от финансовия план: 40 520 лв.  

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 18 516,50 лв.  

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 1 980 лв.  

Неизразходвани средства: 20 496, 50 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 740 лв. 

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 0 лв.  

Непреки допустими разходи, несъответстващи на т. 3.6.2 от насоките за конкурса:  

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 59 036,50 лв. 

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 0 лв.  

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 5  

Брой научни публикации (общо): 3  

От тях с импакт фактор: 0  
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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: 0 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема оценка 

„Задоволителна“ на научната част по договор № КП-06-Н50/5 от 30.11.2020г., поради 

слаба публикационна активност и липса на благодарност към ФНИ.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0301 с вх. № ФНИ-2372 от 30.06.2022 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 54 740 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на т. 

3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 0 лв.  

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 0 лв.  

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Тези суми да бъдат приспаднати от разходите по съответните пера на финансовия отчет 

за втория етап на договора, така че общата сума на разходите по съответното перо да 

съответства на изискването на т. т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, като бъде подписано 

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н50/5 от 2020 г. с 

36 473,18 лв., като предвидената сума за втори етап от 59 036,50 лв. е редуцирана 

с коефициент 0,7 – 4 1325,55 лв. и e приспадната сумата по т. 6 – 4 852,37 лв. като се 

сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 13 664,13 лв. (без 

ДМА),представляваща 25 % от ПДР (54 656,50), да бъде прехвърлена и отчетена за втори 

етап, като се сключи допълнително споразумение 

6. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на  4 852,37 лв. 

да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап на 

договора. 

7. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 1 980 лв.,  да бъде 

прехвърлена и отчетена за втори етап. 

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 56 969,68 лв., от които 1 980 лв. за ДМА 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор № КП-06-Н50/5 от 30.11.2020г., поради слаба 

публикационна активност и липса на благодарност към ФНИ.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0301 с вх. № ФНИ-2372 от 30.06.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 54 740 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 
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3. Сумата, която ще бъде преведена е 36 473,18 лв., като предвидената сума за втори 

етап от 59 036,50 лв. е редуцирана с коефициент 0,7 – 41 325,55 лв. и приспадната 

сумата по т. 6 – 4 852,37 лв., след като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 13 664,13 лв. 

(без ДМА),представляваща 25 % от ПДР (54 656,50), да бъде прехвърлена и 

отчетена за втори етап, като се сключи допълнително споразумение  

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на  4 

852,37 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на договора. 

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 1 980 лв.,  

да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 56  969,68 лв., от които 1 980 лв. 

за ДМА. 

 

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-4496 от 30.11.2022 г. от доц. С. Наимов – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Селскостопански науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно приемане на финансови отчети. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н46/2 от 27.11.2020 г. на тема „Проучване на поглъщането 

и стабилността на интерфериращи РНК молекули като елемент от разработката на 

алтернативен метод за контрол на Phytophthora“, ръководител: гл. ас. д-р К. Костов, базова 

организация: Агробиоинститут и във връзка с доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-

3884/27.10.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0605. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Сума за ДМА (общо): 0 лв. 

Преведени средства за първи етап (основен бюджет): 60 000 лв. 

Преведени средства за ДМА за първи етап: 0 лв. 

Преведени средства за първо етап (общо): 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (основен бюджет): 13 679,27 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 0 лв. 

Общо неизразходвани средства за първи етап: 13 679,27 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 2,85 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 46 317,88 лв. 

Непреки допустими разходи несъответстващи на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса: 

Общо: 0 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Сума, предвидена за втори етап: 60 000 лв.  

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 0 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 
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Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 1: 1 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор № КП-06 Н46/2 от 27.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически констатации № 

ФНИ-3884/27.10.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0605, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 46 317,88 лв., сума на непризнатите разходи 2,85 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н46/2 от 27.11.2020 г. в 

размер на 60 000 лв. Сумата, която ще бъде преведена е 59 997,15 лв., като от предвидената 

за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната сумата на непризнатите разходи в размер на 

2,85 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 13 679,27 лв. 

(24,62% от преките допустими разходи – 55 556 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап на договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 679,27 лв. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема Много добра оценка на 

научната част по договор № КП-06 Н46/2 от 27.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически 

констатации № ФНИ-3884/27.10.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0605, че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 46 317,88 лв., сума 

на непризнатите разходи 2,85 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н46/2 от 27.11.2020 г. в 

размер на 60 000 лв. Сумата, която ще бъде преведена е 59 997,15 лв., като от 

предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната сумата на непризнатите 

разходи в размер на 2,85 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 13 

679,27 лв. (24,62% от преките допустими разходи – 55 556 лв.) да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 679,27 лв. 

 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н46/7 от 02.12.2020 г. на тема „Разработване и изследване 

на фундаментални технологии и методи за прецизно пчеларство“, ръководител: доц. д-р А. 

Атанасов, базова организация: Русенски университет „Ангел Кънчев” и във връзка с доклад 

за фактически констатации вх. №ФНИ-3441/30.09.2022 г. от регистриран одитор №0383. 
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Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 116 640 лв. 

Сума за ДМА (общо): 50 000 лв. 

Преведени средства за първи етап (основен бюджет): 58 320 лв. 

Преведени средства за ДМА за първи етап: 50 000 лв. 

Преведени средства за първо етап (общо): 108 320 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (основен бюджет): 19 591,80 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 12 286,40 лв. 

Общо неизразходвани средства за първи етап: 31 878,20 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 76 441,80 лв. 

Непреки допустими разходи несъответстващи на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса: 

Общо: 0 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Сума, предвидена за втори етап: 58 320 лв.  

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 0 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации за етап 1: 16 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 10 

От тях с благодарност само към ФНИ: 15 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Брой участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор № КП-06 Н46/7 от 02.12.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически констатации № 

ФНИ-3441/30.09.2022 г. от регистриран одитор №0383, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 76 441,80 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н46/7 от 02.12.2020 г. в 

размер на 58 320 лв. Сумата, която ще бъде преведена е 51 405,70 лв., като от предвидената 

за втори етап сума от 58 320 лв. е приспадната сумата по т. 5 – 6 914,30. Да бъде сключено 

допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства от основния бюджет (общо 19 591,80 лв.) от първи 

етап, представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа (50 710 лв.), в размер на 

12 677,50 лв. да се прехвърли за втори етап на проекта. 

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 

6 914,30 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап 

на проекта. 
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6. Сумата на неизразходваните средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер на 

12 286,40 лв., да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап, по същото перо на финансовия 

план. 

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 83 283,90 лв., включително 12 286,40 

лв. за ДМА и ДНМА. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема Много добра оценка на 

научната част по договор № КП-06 Н46/7 от 02.12.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически 

констатации № ФНИ-3441/30.09.2022 г. от регистриран одитор №0383, че разходите 

по договора са признати и законосъобразни в размер на 76 441,80 лв., сума на 

непризнатите разходи 0 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н46/7 от 02.12.2020 г. в 

размер на 58 320 лв. Сумата, която ще бъде преведена е 51 405,70 лв., като от 

предвидената за втори етап сума от 58 320 лв. е приспадната сумата по т. 5 – 6 914,30. 

Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства от основния бюджет (общо 19 591,80 лв.) от 

първи етап, представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа (50 710 лв.), 

в размер на 12 677,50 лв. да се прехвърли за втори етап на проекта. 

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер 

на 6 914,30 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

6. Сумата на неизразходваните средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 

на 12 286,40 лв., да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап, по същото перо на 

финансовия план. 

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 83 283,90 лв., включително 

12 286,40 лв. за ДМА и ДНМА. 

 

 

1.6. Доклад с вх. № ФНИ-4535 от 01.12.2022 г. от проф. Х. Василева – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Науки за Земята към Фонд „Научни 

изследвания“ относно разглеждане на доклади от ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

1.6.1. Уведомление с изх. № ФНИ-4017 от 07.11.2022 от проф. Д. Тонев, ръководител на 

проект по договор № КП-06-Н44/1 от 27.11.2020 г., на тема: „Комплексно 

радиоекологично изследване на естествени водни ресурси“, базова организация: 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН 

Относно: Промяна в научния колектив за Етап 2  

Обосновка: Поради постъпило искане за напускане на научния колектив на проекта от 

В. Павлова, се налага промяна в състава на колектива. На мястото на В. Павлова се 

предлага нов член на колектива – З. Захариев. „Г-н Захариев е химик с дългогодишен 

опит и ще се впише много добре в екипа, като ще се включи в измерванията на пробите 

и анализа на данните.“ 
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Решение на ПНЕК:  

След преглед на постъпилото уведомление, в съответствие с Вътрешните правила за 

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

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

уведомлението за промяна в научния колектив по договор КП-06-Н44/1 от 27.11.2020 г., 

а именно: включване в научния екип на инж.-химик З. Захариев и напускане на млад 

учен В. Павлова. 

 

Решение на ИС: 

Приема доклада за промяна в научния колектив по договор КП-06-Н44/1 от 

27.11.2020 г., за включване на инж. З. Захариев на мястото на млад учен В. 

Павлова.  

 

 

1.6.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за Етап 2 от 

изпълнението на Договор № ДН04/ 4 от 15.12.2016 г.., на тема: „Изследване на процеси 

за пренос и депозиция на атмосферни замърсители в България“, с ръководител доц . д-р 

Е. Георгиева, Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ), БАН, във 

връзка с доклад за фактически констатации.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 996 лв. 

Преведени средства за първи етап: 59 998 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 11 997,61 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 48 000 ,39 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 998 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 11 997,61 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 71 995,61 лв. 

Неизразходвани средства втори етап: 1 055,08 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: няма  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап:  70 940,53 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 118  940,92 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 055,08 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 22 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 4 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 21 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 14 доклада представени на 8 научни форума  

 

Решение на ПНЕК:  
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1. На основание дадените оценки от рецензентите и формалното изпълнение на 

показателите от работната програма, ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната 

част по договор №ДН-04/ 4 от 15.12.2016 г. 

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

94КК/13 от 28.03.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 5530, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 118 940,92 лв. Сума на непризнатите 

разходи няма.  

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

общо на 1 055,08 лв. 

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

успешното приключване на договор № ДН-04/ 4 от 15.12.2016 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор № ДН-04/ 4 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с вх. 

№ 94КК/13 от 28.03.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 5530, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 118 940,92 лв. Сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв..  

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

размер общо на 1 055,08 лв. 

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

успешното приключване на договор № ДН-04/4 от 15.12.2012 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

1.6.3.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за Етап 1 от 

изпълнението на Договор № КП-06-Н34/ 1 от 30.09.2020 г.., на тема: „Природни и 

антропогенни фактори на климатични промени-анализ на глобални и локални 

периодични компоненти и дългосрочни прогнози“, с ръководител чл.-кор. проф. дн Е. 

Бъчварова, Институт за изследване на климата, атмосферата и водите, БАН, във връзка 

с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 1 286.03 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 58 713, 97 лв.  

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

Сума за отчитане за втори етап: 61 286,03 лв.  
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 Научен колектив на проекта: 18  

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 51 

От тях с импакт фактор: 9 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 10 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 31  

От тях с благодарност и към други проекти: 20 

Участия в научни форуми: 57 доклада на 12 международни и 6 национални 

конференции 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите и формалното изпълнение на 

показателите от работната програма, ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната 

част по договор №КП-06-Н34/ 1 от 30.09.2020 г. 

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

ФНИ-3937 от 31.10.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 5530, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 58 713,97 лв. Сума на непризнатите 

разходи: 0,00лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор № КП-06-Н34/1 от 2020 г. в размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 286,03 лв. (2,39% от преките 

допустими 53 913,97 лв.) разходи да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на 

договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 61 286,03 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор №КП-06-Н34/1 от 30.09.2020 г., на основание на чл. 82 от 

ПФНИ 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с вх. 

№ ФНИ-3937 от 31.10.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 5530, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 58 713,97 лв. Сума на 

непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Приема да се финансира на втори етап на договор № КП-06-Н34/1 от 2020 г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 286,03 лв. (2,39% от преките 

допустими 53 913,97 лв.) разходи да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап 

на договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 61 286,03 лв. 
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1.7. Доклад с вх. № ФНИ-4527 от 01.12.2022 г. от проф. Л. Кирацов – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Биологически науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно разглеждане на доклади от ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

 

1.7.1. Доклад с вх. № ФНИ-4170 от 16/11/2022г. от доц. д-р Д. Илиев, ръководител на 

договор КП-06-Н21/17 от 19.12.2018 г., на тема: „Разкодиране“ на свойствата на 

извънклетъчната ДНК като фактор в секрецията и функцията на екзозоми“, Базова 

организация: Институт по молекулярна биология - БАН. 

Относно:  Второ удължаване срока на договора с 3 /три/ месеца 

Обосновка: Във връзка с внезапно възникнал проблем от личен характер-родител 

диагностициран с онкологично заболяване в напреднал стадий, ще бъда 

сериознозатруднен с финализирането на изследванията по ЕТАП 2 на проекта, както и 

подготовкатана финалния отчет, в рамките на настоящите срокове. Вторият етап на 

проекта е финансиран на 15.12.2020 г. с 18-месечен срок за изпълнение. Поради 

усложненията произтичащи от COVID-19 пандемията е удължен с 6 месеца - до 

15.12.2022 г. с настоящ срок за подаване на финалния отчет цо 15.01.2023 г. - протокол 

№1 / 09.06.2021, т. 4.4. приложено. Работата ми по проекта през последните 3 седмици е 

сериозно затруднена заради необходимостта за полагане на грижи за болния родител, с 

малка вероятност за подобрение в краткосрочен план. Поради това, бих искал да направя 

заявление за удължаване на срока за изпълнение на ЕТАП2 на проекта с 3 месеца - 

подаване на отчета до 15.04.2023 г. Искането е съгласувано с ръководителя на базовата 

организация и е приложено одобрение от него. 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Биологически науки установи, че има 

предходно искане за удължаване с 6 м., до 15.12.2022г., което е разгледано в протокол на 

ПНЕК №1 / 09.06.2021г. ПНЕК приема повторно удължаване на срока на 2 етап по договор 

КП-06-Н21/17 от 19.12.2018г. с 3 /три/ месеца до 15.03.2023 г. Срок за предаване на отчета – 

до 15.04.2023 год. ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна като се сключи 

допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема повторно удължаване на срока на 2 етап по договор КП-06-Н21/17 от 

19.12.2018 г. да бъде удължен с 3 /три/ месеца до 15.03.2023 г., като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване на 

отчета за втори етап – 15.04.2023 год. 

 

1.7.2. Уведомление с вх. № ФНИ-4040 от 08.11.2022г. от гл. ас. Т. Живкова, ръководител 

на договор КП-06-М41/1 от 27.11.2020г., на тема: „Комплекси на Zn(II), Zn(II)/Au(I) и 

Zn(II)/Ag(I) с Шифови бази - нови стратегии за лечение на ракови заболявания при 

човека“, Базова организация: Институт по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей. 
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Относно:  Промяна на финансов план 

Обосновка: Поради създалата се пандемична обстановка голяма част от планираните 

конференции и форуми в страната и чужбина бяха отложени или проведени он-лайн. В 

тази връзка първоначално бюджетираните средства в перо "Разходи за командировки" в 

размер на 6200 лв. (шест хиляди и двеста лева) не могат да бъдат усвоени. Моля, за 

Вашето одобрение сумата от 6200 лв. (шест хиляди и двеста лева) да бъде прехвърлена 

в перо "Разходи за материали, консумативи и други допустими“, с което ще се 

финансират дейности по популяризиране на получените по проекта резултати като бъдат 

заплатени такси за публикуването им в списания с импакт фактор или импакт ранг, а  с 

част от средствата ще бъдат закупени допълнителни консумативи и материали, нужни 

за продължаване изпълнението на заложените от нас задачи по проекта.  

Исканата промяна във финансовия план надвишава 15% oт общия размер на преките 

допустими разходи. Приложени са: 1. Оригиналния финансов план към договора, 

2.Актуализиран финансов план, 3. Копие до ръководител на Базовата организация 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Биологически науки, установи, че 

промяната е първа за етапа, посочената в писмото сума от 6 200 лв. представлява 22,31% от 

ПДР по финансовия план на договора в размер на 27 785,00лв. и е съгласно насоките на 

конкурса. ПНЕК приема промяната на финансовия план. ПНЕК предлага на ИС да одобри 

исканата промяна като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 6 200 лв. от перо "Разходи за командировки", в 

перо "Разходи за материали, консумативи и други допустими“, които представляват 

22,31% от преките допустими разходи ( 27 785,00лв.) за единствен етап на договор 

КП-06-М41/1 от 27.11.2020 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 

 

 

1.7.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № КП-06-М21/3 от 12.12.2018г.,Тема: „Експериментално индуциран диабет – 

подход за идентифициране на нови тестикуларни биомаркери в условия на хипергликемия", 

Ръководител: гл. ас. Д-р E. Павлова, Базова организация: Институт по експериментална 

морфология, патология и антропология с музей- БАН, Етап на изпълнението: Окончателен. 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 77,72 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: няма 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 19 922,28 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: Етапът е единствен. Няма втори етап. 
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Преведени средства за Втори етап: 

Неизразходвани средства за Втори етап: 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 

Признати разходи за Втори етап: 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 

(I етап – ; II етап – ) 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации с благодарност към ФНИ (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 10 

 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор № КП-06-М21/3 от 12.12.2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ ФНИ-86 

от 10.01.2022г. от регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-М21/3 от 12.12.2018г.да 

бъде приета, както следва:. 

Признати разходи – 19 922,28 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства – 77,72 лв. 

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

77,72 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор КП-06-М21/3 

от 12.12.2018г., 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 № КП-06-М21/3 от 12.12.2018г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № вх.№ ФНИ-86 от 

10.01.2022г. от регистриран одитор № 5530, няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор № КП-06-М21/3 от 12.12.2018г. да бъде приета, както 

следва: 

Признати разходи – 19 922,28 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства – 77,72 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 77,72 лв. 

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

КП-06-М21/3 от 12.12.2018г., 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 отчета от изпълнението 

на договор № КП-06-М21/7 от 17.12.2018г., Тема: „Изследване молекулярно-

вирусологичния механизъм на мултикомпонентната антивирусна активност на тотални 

екстракти от лечебното растение Teucrium chamaedrys L. Сравнителен анализ въз основа 

специфични популационни характеристики на находищата.", Ръководител: гл. ас. д-р Д. 

Тодоров, Базова организация: СУ "Св. Климент Охридски", Етап на изпълнението: 

Окончателен. 

 

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: 6 540,79 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 13 459,21 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3  

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2 

С благодарност само към ФНИ: 2 

Брой участия в научни форуми: 3  

 

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор № КП-06-М21/7 от 17.12.2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ФНИ-150 

от 17.01.2022г. от регистриран одитор № 0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-М21/7 от 17.12.2018г.да 

бъде приета, както следва:. 

Признати разходи – 13 459,21 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства – 6 540,79 лв. 

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

6 540,79 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор КП-06-М21/7 

от 17.12.2018г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за 
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приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

част по договор № КП-06-М21/7 от 17.12.2018г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №ФНИ-150 от 17.01.2022г. 

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

на договор № КП-06-М21/7 от 17.12.2018г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи – 13 459,21 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства – 6 540,79 лв. 

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

размер на 6540,79 лв. 

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

КП-06-М21/7 от 17.12.2018г., 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 отчета от изпълнението 

на договор № КП-06-Н41/8 от 30.11.2020г., Тема: „Нови полимерни и природни агенти за 

контрол на бактериалната вирулентност ", Ръководител: гл. ас. д-р Ц. Паунова-Кръстева, 

Базова организация: Институт по микробиология "Стефан Ангелов", Етап на изпълнението: 

Първи. 

 

Данни за проекта:  

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

Първоначална обща сума на договора:  170 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 110 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 5 166,74 лв. 

От които 700 лв. остатък от допълнителните ДМА 

Непризнати разходи за Първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 104 833,26 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой постдокторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой участия в конференции: 21 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг:  

От тях без импакт фактор и импакт ранг:  

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 
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Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много Добър“ на научната част по договор № КП-06-Н41/8 от 30.11.2020 г. 

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

3750 от 20.10.2022 г. от регистриран одитор № 051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 104 833,26 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на т. 3.6.2. 

от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 51,86 лв.  

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 0,00 лв.  

Превишение на разходите за одит: 51,86 лв.  

Тези суми да бъдат приспаднати от разходите по съответните пера на финансовия отчет за 

втория етап на договора, така че общата сума на разходите по съответното перо да 

съответства на изискването на т. т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, като бъде подписано 

допълнително споразумение.  

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор №КП-06-Н41/8 от 30.11.2020 г. в 

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

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 466,74 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 700 лв. да 

бъде прехвърлена и отчетена към втория етап.  

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 166,74 лв., от които 700 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор № КП-06-Н41/8 от 30.11.2020г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3750 от 20.10.2022г. 

от регистриран одитор № 051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 104 833,26лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв.  

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на т. 

3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 51,86 лв.  

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 0,00 лв.  

Превишение на разходите за одит: 51,86 лв.  

Тези суми да бъдат приспаднати от разходите по съответните пера на финансовия 

отчет за втория етап на договора, така че общата сума на разходите по съответното 

перо да съответства на изискването на т. т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, като бъде 

подписано допълнително споразумение.  

4. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- ПН41/8 от 2020 г. в 

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

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 466,74 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  

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

700 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 
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7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 166,74 лв., от които 700 лв. за 

ДМА. 

 

 

1.8. Доклад с вх. № ФНИ-4525 от 01.12.2022 г. от проф. Д. Гетова – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Медицински науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно разглеждане на доклади от ръководители на договори и приемане 

на финансови отчети. 

 

1.8.1.  Доклад с вх. № ФНИ-4151 от 16.11.2022г. от доц. д-р В. Милкова, ръководител 

на проект по Договор КП-06-ДК1/3 от 29.03.2021 г., на тема: „Биополимер-съдържащи 

функционални платформи за in vitro насочен пренос и комбинирано освобождаване на 

терапевтични компоненти при лечение на коронавирусна инфекция”.  Базова 

организация: Институт по физикохимия, БАН. 

Относно: Удължаване срока на договор КП-06-ДК1/3 от 29.03.2021 г. 

Обосновка: Поради забавяне на процедурите по провеждане на обществените поръчки 

по независещи от нас причини, закупуването на необходимите химикали, консумативи 

и планираната апаратура по изпълнението па договора беше забавено. Ето защо, някои 

дейности и задачи не бяха завършени в периода, който е предварително планиран и 

работата по тези задачи продължава. Това беше отбелязано в предадените тримесечни 

отчети по напредъка. 

При направената равносметка, до момента екипа има две публикации излезли от печат в 

списания с импакт фактор и квартил QI, една изпратена в Colloids and Surfaces B: 

Biointerfaces, една предстои да бъде изпратена до края на ноември във Pharmaceutics, и 

още една в подготовка за изпращане. Получените до момента резултати са докладвани 

на две международни конференции ( Старозагорски минерални бани, Юни 2022 и Рим, 

Италия, октомври 2022, един от които е пленарен), доклад и постер на международна 

конференция в Баку (октомври 2022), два доклада пред Колоквиум „Алексей Шелудко“ 

на Института по физикохимия (06.2021 и 03.2022 г.) и постер на международен форум 

(Пловдив, септември 2022). Заявено е участие с доклад на международна конференция в 

Париж, Франция през март 2023 г. 

 Въз основа на гореизложеното моля да бъде разрешено удължаване на периода на 

договора с шест месеца от датата на неговото официално приключване (28.03.2023 г). 

Това е свързано също и със заплащане на хонорар на екипа до приключване на договора, 

без да се правят промени засягащи финансовата страна на договора. Приложено е копие 

до ръководителя на Базовата организация. 

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

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

установи, че исканото удължаване е първо за проекта. ПНЕК приема удължаването и 

предлага на ИС да одобри исканата промяна. Дата за приключване на договора 

28.09.2023 г., дата за подаване на отчета- 28.10.2023 г. 

 

Решение на ИС: 
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На основание решението на ПНЕК ИС приема удължаването на Договор КП-06-

ДК1/3 от 29.03.2021 г. със шест месеца. Дата за приключване на договора 

28.09.2023 г., дата за подаване на отчета- 28.10.2023 г. 

 

1.8.2. Мотивационно писмо с вх. № ФНИ-4114 от 14.11.2022г. от доц. д-р Г. Ставраков, 

ръководител на проект по Договор КП-06-Н53/9 от 11.11.2021 г., на тема: 

„Тирозиикиназни инхибитори с вторичен фармакофор като ново поколение 

мултитаргетни антинеопластични средства“. Базова организация: Медицински 

Университет - София. 

Относно: Промяна в научния колектив 

Обосновка: Бих желал да включа докторант М. Матеева Зиновиева, като нов участник 

в научния колектив на ръководения от мен проект КП-06-Н53/9. Промяната се налага с 

цел подсилване на екипа на проекта е експертиза в областта на приложната  

онкофармакология, обработка на данни и генериране на криви концентрация ефект и 

анализ на бази данни за биологична активност. 

Приложени са: 

 Писмено съгласие на предложения нов член на научния колектив и негова научна 

биография; 

 Съгласие на колектива - актуализиран списък с подписи; 

 Нов списък на научния колектив 

 Копие до ръководителя на базовата организация. 

Решение на ПНЕК:  

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

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

установи, че исканата промяна отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и 

Насоките за конкурса и предлага на ИС да одобри включването в екипа на докторант М. 

Зиновиева. 

 

Решение на ИС: 

На основание решението на ПНЕК ИС приема включването на докторант М. 

Матеева Зиновиева, като нов участник в научния колектив на проект по договор 

КП-06-Н53/9 от 2021 г. 

 

1.8.3. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н23/12 от 19.12. 2018г. 

Тема: „Биоенергетика, самообновяване и генетика в отговора и резистентността към 

глюкокортикоиди на клетки от остра лимфобластна левкемия у деца“ Базова 

организация: Медицински университет - Пловдив 

Ръководител: Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн 

Етап на изпълнението: Етап II 

Данни за проекта:  

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

Първоначална обща сума на договора: 103 600 ,00 лв. (актуализирана стойност на 

проекта 79 395.39 лв.) 
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Преведени средства за втори етап: 27 595.39 лв.(неизразходвани средства от I етап 

36 554.61 лв. – 12 350.00 лв. (25%) са прехвърлени за 2ри етап; 24 204 ,61 лв. са 

приспаднати от преведените средства за 2ри етап) 

Неизразходвани средства за втори етап: 118,12 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 33,20 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 63 998 ,68 лв. за 2ри етап (79 244,07 лв. 

общо за проекта) 

Сума за възстановяване: 151,32 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации: 2 (4 за двата етапа) 

От тях с импакт фактор: 1 (общо 2 бр. за двата етапа) 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: 2 (общо 5 за двата етапа) 

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-Н23/12 от 19.12.2018 

г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-2683 от 19.07.2022 г., от регистриран одитор с № 0834, че разходите по договора 

са законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-Н23/12 от 2018 г. да 

бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо:79 244,07 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 12 350,00 лв. 

Преведени средства за втори етап: 27 595,39 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 64 150,00лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 64 031,88лв. 

Признати: 63 998,68 лв. 

Непризнати: 33,20 лв.  

Неизразходвани средства: 118,12 лв. 

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

на 151,32 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на сумата по т.3 от 151,32 лв., да вземе 

решение за успешното приключване на договор КП-06-Н23/12 от 19.12.2018 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н23/12 от 19.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище, с 

вх. № ФНИ-2683 от 19.07.2022 г., от регистриран одитор с № 0834, че разходите 

по договора са законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-

Н23/12 от 2018 г.да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо:79 244,07 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 12 350,00 лв. 

Преведени средства за втори етап: 27 595,39 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 64 150,00 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 64 031,88 лв. 

Признати: 63 998,68 лв. 

Непризнати: 33,20 лв.  

Неизразходвани средства: 118,12 лв. 

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

в размер на 151,32 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т.3 от 151,32 лв., ИС приема да бъде 

приключен успешно договор КП-06-Н23/12 от 19.12.2018 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 отчет по договор КП-06-М23/4 от 18.12.2018 г. 

Тема: „Изследване процесите на клетъчно стареене в периодонтални мезенхимни  

стволови клетки“ Базова организация: Медицински университет - София 

Ръководител: д-р З. Михайлова, дм  

Етап на изпълнението: Етап I (единствен) 

 Данни за проекта:  

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000,00 лв. 

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 158,66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0.00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 19 841,34 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации: 2 

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „ Много добър“ на научната част по договор КП-06-М23/4 от 18.12.2018 

г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище, с вх. № 

ФНИ-75 от 13.01.2021 г., от регистриран одитор с № 5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-М23/4 от 

2018 г. да бъде приета, както следва: 

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Признати разходи общо: 19 841,34 лв. 

Изразходвани средства: 19 841,34 лв. 

Непризнати: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 158,66 лв. 

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

на 158,66 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на сумата по т.3 от 158,66 лв., да вземе 

решение за успешното приключване на договор КП-06-М23/4 от 18.12.2018 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-М23/4 от 19.12. 2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище, с 

вх. № ФНИ-75 от 13.01.2021г, от регистриран одитор с № 5530, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор 

КП-06-М23/4 от 2018 г. да бъде приета, както следва: 

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Признати разходи общо: 19 841,34 лв. 

Изразходвани средства: 19 841,34 лв. 

Непризнати: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 158,66 лв. 

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

в размер на 158,66 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т.3 от 158,66 лв., ИС приема да бъде 

приключен успешно договор КП-06-М23/4 от 19.12. 2018 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

 

1.8.5. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДН13/10 от 19.12.2017г. 

Тема: „Постисхемична невропротекция: роля на грелина и транскрипционния фактор 

Рах6“ Базова организация: МУ - Варна 

Ръководител: Доц. Д-р И. Стоянова-ван дер Лаан, дм 

Етап на изпълнението: II етап 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95%  
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Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо: 109 215,28 лв 

Преведени средства за втори етап: 60 000,00 лв 

Прехвърлени средства от първи етап: 13 099,71 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за етапа: 62 314,99 лв.  

Неизразходвани средства за етапа: 10 784,72 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации: 7  

От тях с импакт фактор: 7 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност и към други проекти: 7  

Участия в научни форуми: 17 

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 13/10 от 19.12. 2017 г.,  

на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

94НН/18 от 18.07.2022 г., от регистриран одитор №0143, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/10 от 2017 

г.да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо:109 215,28 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 13 099,71 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 73 099,71 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 62 314,99 лв. 

Признати: 62 314,99 лв. 

Непризнати: 0,00лв.  

Неизразходвани средства: 10 784,72 лв. 

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

на 10 784,72 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на сумата по т.3 от 10  784,72 лв., да вземе 

решение за успешното приключване на договор ДН13/10 от 19.12.2017 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 13/10 от 19.12. 2017 г., на основание чл. 82 от 

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

№ 94НН/18 от 18.07.2022 г., от регистриран одитор №0143, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор 

ДН 13/10 от 2017 г.да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо:109 215,28 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 13 099,71 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 73 099,71 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 62 314,99 лв. 

Признати: 62 314,99 лв. 

Непризнати: 0,00лв.  

Неизразходвани средства: 10 784,72 лв. 

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

в размер на 10 784,72 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3 от 10 784,72 лв, ИС приема да бъде 

приключен успешно договор ДН13/10 от 19.12.2017 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

 

1.8.6. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДМ13/2 от 15.12.2017 г. 

Тема: „Проучване върху ролята на имунния отговор в патогенезата на асимптоматичните 

апикални периодонтити” Базова организация: Медицински Университет – Пловдив 

Ръководител: гл. ас. д-р Е. Къртева, дм 

Етап на изпълнението: Етап I (единствен) 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 19 600.00 лв. 

Преведени средства: 19 600.00 лв. 

Неизразходвани средства: 17.62 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 582.38 лв 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

 От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

 От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 7 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор № ДМ13/2 от 15.12.2017 г. 
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на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

94ММ/17 от 22.01.01.2020 г., от регистриран одитор с №0834, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор №: ДМ13/2 от 

15.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Преведени средства: 19 600,00 лв. 

Признати разходи общо: 19 582,38 лв. 

Изразходвани средства: 19 582,38 лв. 

Непризнати: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 17,62 лв. 

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

на 17,62 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на сумата по т.3 от 17,62 лв., да вземе 

решение за успешното приключване на договор ДМ13/2 от 15.12.2017 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор № ДМ13/2 от 15.12.2017 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище, с 

вх. № 94ММ/17 от 22.01.01.2020 г., от регистриран одитор с №0834, че разходите 

по договора са признати и законосъобразни и предлага финансовата част на 

договор №: ДМ13/2 от 15.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Преведени средства: 19 600,00 лв. 

Признати разходи общо: 19 582,38 лв. 

Изразходвани средства: 19 582,38 лв. 

Непризнати: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 17,62 лв. 

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

в размер на 17,62 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3 от 17,62, ИС приема да бъде приключен 

успешно договор ДМ13/2 от 15.12.2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

 

1.8.7. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДН03/12 от 18.12.2016 г. 

Тема: „Клинични, невропсихологични, невроизобразяващи, електрофизиологични и 

биологични маркери за ранна диагноза на невродегенеративни заболявания,  

протичащи с деменция“ Базова организация: Медицински университет - София 

Ръководител: Акад. д-р Л. Трайков, дмн 

Етап на изпълнението: Етап II 
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Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.;  

Преведени средства: 102 000 лв. 

Неизразходвани средства: 32,03 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 101 967,97 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 1 млад учен и 1 пост-докторант 

Брой научни публикации: 4 

От тях с импакт фактор: 0  

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 (към № H 03/41 от 07.09.2016г.) 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 32 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор № ДН03/12 от 18.12.2016 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

94ЙЙ/11 от 03.09.2021 г., от регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/12 от 2016 

г.да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо:101 967,97 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 17 341,67 лв. 

Преведени средства за втори етап: 42 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 59 341,67лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 59 309,64лв. 

Признати: 59 309,64 лв. 

Непризнати: 0,00лв.  

Неизразходвани средства: 32,03лв. 

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

на 32,03 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на сумата по т.3 от 32,03 лв., да вземе 

решение за успешното приключване на договор ДН03/12 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 чл. 82 от ПФНИ и липсата на публикационна активност, ИС 

приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор № ДН03/12 от 

18.12.2016 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх. 

№ 94ЙЙ/11 от 03.09.2021 г., от регистриран одитор №0301, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор 

ДН 03/12 от 2016 г.да бъде приета, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Признати разходи общо:101 967,97 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 17 341,67 лв. 

Преведени средства за втори етап: 42 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 59 341,67лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 59 309,64лв. 

Признати: 59 309,64 лв. 

Непризнати: 0,00лв.  

Неизразходвани средства: 32,03лв. 

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

в размер на 32,03 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3 от 32,03 лв, ИС приема да бъде 

приключен успешно договор ДН03/12 от 18.12.2016 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.8.8. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДФНИ-Б02/7 19.12.2014 г. 

Тема: „Получаване и охарактеризиране на полиелектролитни многослойни структури от 

биополимери за имобилизиране и удължено освобождаване на лекарствени вещества с  

приложение върху букална лигавица“ Базова организация: Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“ 

ПО: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Медицински университет, 

Пловдив 

Ръководител: Доц. д-р М. Марудова - Живанович 

Етап на изпълнението: Етап II 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв 

Преведени средства за първи етап: 123 750 лв 

Преведени средства за втори етап: 89 282,75 лв 

Общо преведени за двата етапа: 213 032,75 лв 

Прехвърлени средства от първи етап: 7 030,95 лв  

Сума за отчитане за втори етап: 96 313,70 лв 

Неизразходвани средства втори етап: 1856,67 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 10 698,50 лв 

Сума за възстановяване на ФНИ: 12 555,17 лева 

Брой докторанти в проекта:  0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 8 

От тях с импакт фактор: 5 
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От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 5 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми:13 

Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДФНИ-Б02/7 от 2014 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ММ/19 от 17.09.2021 г. и Доклад с вх. № -94ДД/55 от 

27.09.2021 г. от г-жа Д. Козовска-финансов експерт към ФНИ както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 225 000,00 лв. 

Преведени средства: 213 032,75 лв 

Признати разходи: 200 477,58 лв 

Неизразходвани средства: 1 856,67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор ( след корекция): 10  698,50 лв. 

3.Сума за възстановяване на ФНИ: 12 555,17 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС след възстановяване на сумата по т. 3 от 12 555,17 лв., договор 

ДФНИ-Б02/7 от 2014 г. да бъде приключен като успешно реализиран проект, 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 ДФНИ-Б02/7 от 2014 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ММ/19 от 17.09.2021 г. и Доклад с вх. № -94ДД/55 

от 27.09.2021 г. от г-жа Д. Козовска-финансов експерт към ФНИ както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 225 000,00 лв. 

Преведени средства: 213 032,75 лв 

Признати разходи: 200 477,58 лв 

Неизразходвани средства: 1 856,67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор ( след корекция): 10  698,50 лв. 

3.Сума за възстановяване на ФНИ: 12 555,17 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, от  12 555,17 лв. ИС приема договор 

ДФНИ-Б02/7 от 2014г. да бъде приключен като успешно реализиран проект, като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от 

Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

 

1.8.9. Разглеждане и обсъждане на постъпили 3-месечни отчети за напредък по проекти 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията Ковид 19 – 2020 г.“ докладвани от 

определените докладчици от ПНЕК. 

 Решение на ПНЕК: 
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Приема становищата за напредък както следва: 

3.1.КП-06-ДК1/1 – ПНЕК приема становището за напредък. 

Отложено разработването на софтуер за оперативно оценяване на оповестяване на 

степента на опасност за задържане на причиняващите Ковид-19 вирусни частици. 

3.2.  КП-06-ДК1/2 – ПНЕК приема становището за напредък. 

Не е посочена активност за разпространение на резултатите – участие на научни форуми 

или подготвена статия или отпечатана. 

3.3.КП-06-ДК1/3 – ПНЕК приема становището за напредък 

3.4.КП-06-ДК1/4 – ПНЕК приема становището за напредък 

На този етап основните проблеми са в намирането на подходящи условия за провеждане 

на PCR. реакциите и дефинирането на оптималните концентрации на всяко едно от 

тестваните багрила в конкретните условия. 

3.5.КП-06-ДК1/5 – ПНЕК приема становището за напредък. 

3.6. КП-06-ДК1/6 – ПНЕК приема становището за напредък. 

Непълни данни за пациенти, предвид планираните за анализ показатели и зависимостта 

между тях,  

-Недостатъчна представителност на статистическите изводи - Недостатъчен брой 

пациенти, изследвани в К-ра по микробиология и имунология  

-Планирани мерки за допълване на базата данни с нови минимум тридесет пациента от 

Клиника по инфекциозни болести, чиито данни да се подадат паралелно:  

-За имунологични изследвания в К-ра по микробиология и имунология (специфични 

IgM IgG антитела)  

 -За IL-6 и прокалцитонин в Клинична лаборатория  

 -Попълване на въпросници за целите на психоневрологичното изследване по работен 

пакет WP5 

 -Обсъждане на фиш от научния екип WP3_II за попълване от лекари-инфекционисти 

(WP4) за новите пациенти (мин. 30 лица)  

-Обсъждане на финансови и административни възможности за доставка на 

необходимите реактиви и китове за изследване на новите пациенти.  

Осъществяване на планираните от екипа мерки за допълване на базата данни с нови 

минимум тридесет пациента от Клиника по инфекциозни болести, чиито данни да се 

подадат паралелно по посочения по-горе начин. 

-Постигнатите резултати за текущия отчетен период да бъдат ясно отделени от 

постигнатите резултати по проекта през изминалите периоди. 

3.7. КП-06-ДК1/7 – ПНЕК приема становището за напредък,. 

За повече яснота, би било добре да се даде броя на изследваните до момента пациенти 

в трите клинични групи – леки (амбулаторни, без засягане на белия дроб), умерено 

тежки (със засягане на белия дроб) и тежки (с необходимост от интензивни грижи). 

Не става ясно по колко пациенти от всяка група са изследвани за всички 5 времеви 

интервала (за вирусен товар), при трикратното проследяване на нивата на 

цитокините и при 18-месечното проследяване на антителата 

3.8.КП-06-ДК1/8 – ПНЕК приема становището за напредък. 

За да се “Предостави информация за целите и постиженията на проекта пред 

широката общественост”, както е планирано в РП7 на този проект, е необходимо 
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получените резултати да се докладват на поне един научен форум или да бъде дадена 

за печат поне една публикация по проекта. Такива досега не са докладвани.  

3.9.КП-06-ДК1/9 – ПНЕК приема становището за напредък. 

3.10.КП-06-ДК1/10 – ПНЕК приема становището за напредък. 

Забавена доставка на консумативи вследствие на недостатъчния капацитет на 

производителите на консумативи в обстановка на пандемия и забавени процедури по 

ОП. 

Работата с инфекциозни клинични проби изисква биочип с нова конструкция, 

удовлетворяваща изкискванията за работа в биологично безопасна среда. Доколкото 

това не е било предвидено в проектното предложение, разработката на модифицирания 

биочип ще забави работата с клиничните проби. 

3.11.КП-06-ДК1/11 – ПНЕК приема становището за напредък. 

3.12.КП-06-ДК1/12 – ПНЕК приема становището за напредък. 

1. Планира се преминаване на секвениране от MinION (30-50 GB) на GridION (до 

250 GB), както и от добавяне на автоматизация при изготвяне на библиотеките за 

секвениране с цел ускоряване на процеса.  

2. Втората стъпка е добавяне на допълнителен изчислителен ресурс за по-бърз и по-

точен анализ при basecalling 

3.13. КП-06-ДК1/13 – ПНЕК приема становището за напредък. 

 

Решение на ИС: 

Приема предложението на ПНЕК относно напредъка за шестото тримесечие на 

проектите по конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания по 

обществени предизвикателства, свързани с пандемията  Ковид 19-2020 г.“ и 

отправените препоръки към следните договори: 

 КП-06-ДК1/6- Осъществяване на планираните от екипа мерки за допълване  на 

базата данни с нови минимум тридесет пациента от Клиника по инфекциозни 

болести, чиито данни да се подадат паралелно по посочения по-горе начин. 

Постигнатите резултати за текущия отчетен период да бъдат ясно отделени 

от постигнатите резултати по проекта през изминалите периоди. 

 КП-06-ДК1/7 – За повече яснота, би било добре да се даде броя на изследваните 

до момента пациенти в трите клинични групи – леки (амбулаторни, без 

засягане на белия дроб), умерено тежки (със засягане на белия дроб) и тежки 

(с необходимост от интензивни грижи). Не става ясно по колко пациенти от 

всяка група са изследвани за всички 5 времеви интервала (за вирусен товар), при 

трикратното проследяване на нивата на цитокините и при 18-месечното 

проследяване на антителата. 

 КП-06-ДК1/8 – За да се “Предостави информация за целите и постиженията 

на проекта пред широката общественост”, както е планирано в РП7 на този 

проект, е необходимо получените резултати да се докладват на поне един 

научен форум или да бъде дадена за печат поне една публикация по проекта. 

Такива досега не са докладвани. 
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По т. 2 от дневния ред – Доклад на ВНЕК по Процедура за финансова подкрепа на 

международни научни форуми в Република България и Програма COST към Фонд „Научни 

изследвания”. 

  

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-4517 от 30.11.2022 г. от проф. Н. Килифарска – председател на 

ВНЕК по Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в 

Република България и Програма COST към Фонд „Научни изследвания”. 

2.1.1. Разглеждане на 2 проектни предложения по Процедура за предоставяне на 

национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по 

Европейска програма COST. След проверка и обсъждане ВНЕК взе следните решения: 

1. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-01-

0004 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3487 от 04.10.2022  
COST Акция: CA19110 – „Plasma applications for smart and sustainable agriculture” 

(PlAgri)“ 

Тема на проекта: Приложения на студена атмосферна плазма (САП) в 

растениевъдството  

Период на изпълнение: 06.10.2020 – 05.10.2024 

Искана сума за две години: 50 000 лв. 

Ръководител: проф. д-р В. Божанова 

Базова организация: Селскостопанска академия 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсва следната 

информация, която е необходимо да бъде изискана: 

 Копие от уеб страницата на съответната COST Акция, съдържаща информация за 

работните групи, в които участва ръководителят на проектното предложение и 

другите членове на научния колектив. 

  Информацията беше представена допълнително.  
Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 45 833,34 лв. за оставащите 22 

месеца до края на съответната COST акция (CA19110 – „Plasma applications for smart 

and sustainable agriculture” (PlAgri)“) на проектно предложение ФНИ-3487 от 04.10.2022 

г. (BG-175467353-2022-01-0004), с ръководител проф. д-р В. Божанова, като сумата да 

бъде преведена на два транша по 22 916,67 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 45 833,34 лв. за оставащите 22 месеца до 

края на съответната COST акция (CA19110 – „Plasma applications for smart and 

sustainable agriculture” (PlAgri)“) на проектно предложение ФНИ-3487 от 04.10.2022 г. 

(BG-175467353-2022-01-0004), с ръководител проф. д-р В. Божанова, като сумата да 

бъде преведена на два транша по 22 916,67 лв. 
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2. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-01-

0005 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3614 от 11.10.2022  
COST Акция: CA19145 – „European Network for assuring food integrity using non-

destructive spectral sensors (SensorFINT)“ 

Тема на проекта: Недеструктивен анализ на български храни и напитки 

Период на изпълнение: 30.09.2020 – 29.09.2024 

Искана сума за две години: 50 000 лв. 

Ръководител: проф. дхн Л. Антонов 

Базова организация: Институт по електроника – БАН  

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи следното:  

1. Необходимо е чрез секретаря на ВНЕК да се провери наличието на приети от страна 

на ИС на ФНИ научен и финансов отчети на приключили проекти на същия 

ръководител, финансирани по същата процедура – КП-06-КОСТ/6 от от 24.09.2020 г. 

и ДКОСТ 01/5 от 19.10.2018 г. 

Беше установено, че договор КП-06-КОСТ/6 от от 24.09.2020 г. е действащ – със срок на 

договора – 24.06.2023 г., тъй като има 12-месечно удължение, но проф. Антонов не е 

ръководител на този договор, считано от 29.07.2022 г. 

По договор ДКОСТ 01/5 от 19.10.2018 г. е установено, че отчетът е приет от ИС с 

протокол 16 от 27.05.2022 г. с оценка „Много добър“, а проф. Л. Антонов е бил негов 

ръководител до 01.07.2020 г. 
2. Липсват следните документи, които е необходимо да бъдат изискани: (1) копие от уеб 

страницата на съответната COST Акция, публикувана на официалния уеб сайт на 

Европейската програма COST (www.cost.eu), съдържаща информация за членство в 

Управителния комитет (Management Committee) на ръководителя на проектното 

предложение; (2) копие от уеб страницата на съответната COST Акция, съдържаща 

информация за работните групи, в които участва ръководителят на проектното 

предложение и другите членове на научния колектив. 

Информацията беше представена допълнително.  

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 45 833,34 лв. за оставащите 22 

месеца до края на съответната COST акция (CA19145 – „European Network for assuring 

food integrity using non-destructive spectral sensors (SensorFINT)“), на проектно 

предложение ФНИ-3614 от 11.10.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0005), с ръководител 

проф. дхн Л. Антонов, като сумата да бъде преведена на два транша по 22 916,67 лв.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 45 833,34 лв. за оставащите 22 месеца до 

края на съответната COST акция (CA19145 – „European Network for assuring food 

integrity using non-destructive spectral sensors (SensorFINT)“), на проектно предложение 

ФНИ-3614 от 11.10.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0005), с ръководител проф. дхн 

Л. Антонов, като сумата да бъде преведена на два транша по 22 916,67 лв. 
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2.1.2. Комисията разгледа 7 нови проектни предложения по Процедура за финансова 

подкрепа на международни научни форуми в Република България, с обща сума в размер от 

61 810 лв. 
 

1. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0015 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3695 от 17.10.2022 

Наименование на конференцията: Международна конференция по Математически 

методи и модели в био-науките (BIOMATH2023) 

Дати на провеждане: 18.06.2023 - 23.06.2023 г.  

Място на провеждане: Поморие 

Ръководител: доц. д-р П. Рашков 

Базова организация: Институт по математика и информатика – БАН  

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да бъдат изискани: 

1. Да се представят в структурираната програма темите на докладите на пленарни, 

ключови и поканени доклади за изнасяне на форума. 

2. Да се представи финансова обосновка на исканото финансиране. 

  Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в 

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3695 от 17.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-00015), с ръководител доц. д-р П. Рашков.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение ФНИ-3695 от 17.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

00015), с ръководител доц. д-р П. Рашков.  

 

2. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0016 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3784 от 24.10.2022 

Наименование на конференцията: 14th International Conference of Large-Scale Scientific 

Computations 

Дати на провеждане: 05.06.2023 - 09.06.2023 г.  

Място на провеждане: Созопол 

Ръководител: чл.-кор. проф. дмн Св. Маргенов 

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни технологии – 

БАН  

Искана сума: 10 000 лв. 
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Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да бъдат изискани: 

1. Да се представят в структурираната програма темите на докладите на пленарни, 

ключови и поканени доклади за изнасяне на форума. 

2. Да се представи финансова обосновка на исканото финансиране. 

  Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в 

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3784 от 24.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-00016), с ръководител чл.-кор. проф. дмн Св. Маргенов.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение ФНИ-3784 от 24.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

00016), с ръководител чл.-кор. проф. дмн Св. Маргенов. 

 
 

3. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0019 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3925 от 28.10.2022 

Наименование на конференцията: Петнадесета Международна научна конференция на 

тема: „Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“  

Дати на провеждане: 05.06.2023 – 09.06.2023 г.  

Място на провеждане: Приморско, България  

Ръководител: проф. д-р Б. Киров 

Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии – БАН  

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че: 

1. Списъците с участници не са добре представени. В списъка с участниците от чужбина 

пише 1 участник от Армения, но под заглавието са дадени трима. Пише 3-ма 

участника от Румъния, но са дадени две имена. Поканеният лектор от Франция пък 

не фигурира в общия списък с участниците, но има CV. 

Необходимо е да бъдат представени следните документи: 

 Нов списък на всички участници във форума, нов списък на всички участници от 

чужбина с тяхната последователна номерация.  

  Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в 

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3925 от 28.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-00019), с ръководител проф. д-р Б. Киров.  
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Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение ФНИ-3925 от 28.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

00019), с ръководител проф. д-р Б. Киров.  
 

 

4. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0022 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3932 от 31.10.2022 

Наименование на конференцията: Международна годишна научна конференция на 

Института за български език – БАН – 2023 г.  

Дати на провеждане: 15.05.2023 – 16.05.2023 г.  

Място на провеждане: София 

Ръководител: доц. д-р М. Влахова-Ангелова 

Базова организация: Институт за български език – БАН 

Искана сума: 6000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсва следният 

документ, който е необходимо да бъде изискан: 

 Финансова обосновка на исканите средства и видовете дейности, за които те ще се 

използват съгласно подадения финансов план.  

  Документът беше представен допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за провеждане в 

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3932 от 31.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-0022), с ръководител доц. д-р М. Влахова-Ангелова.  
 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 6000 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение ФНИ-3932 от 31.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

0022), с ръководител доц. д-р М. Влахова-Ангелова.  

 
 

5. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0024 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3942 от 31.10.2022 

Наименование на конференцията: XXIII Международна научна конференция – ВСУ 

2023  

Дати на провеждане: 22.06.2023 - 24.06.2023 г.  

Място на провеждане: Висше строително училище „Л. Каравелов“ 

Ръководител: доц. д-р инж. И. Стойнова 

Базова организация: Висше строително училище „Л. Каравелов“ 

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 
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След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да бъдат изискани: 

1. Да се представи структурирана програма на конференцията ( по дни и часове). 

2. Да се представят заглавията на докладите на поканените лектори (пленарни, ключови 

и поканени доклади). 

3. Да се представят скрийншоти от кореспонденция по електронна поща или друго 

доказателство, че поканените чуждестранни участници са потвърдили своето участие в 

конференцията. 

  Документите бяха представени допълнително.  

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в 

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3942 от 31.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-00024), с ръководител доц. д-р инж. И. Стойнова.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение ФНИ-3942 от 31.10.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

00024), с ръководител доц. д-р инж. И. Стойнова.  

 
 

6. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0026 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3963 от 02.11.2022 

Наименование на конференцията: VI Международна конференция ICGSM „Прилагане 

на стандартите за ESG за сигурни стратигически производства“ 

Дати на провеждане: 08.06.2023 - 10.06.2023 г.  

Място на провеждане: Бургаски свободен университет 

Ръководител: доц. д-р А. Луизов 

Базова организация: Бургаски свободен университет 

Искана сума: 9850 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да бъдат изискани: 

1. В структурираната програма на конференцията (по дни и часове) да се представят 

заглавията на докладите на поканените лектори (пленарни, ключови и поканени 

доклади). 

2. Да се представят скрийншоти от кореспонденция по електронна поща или друго 

доказателство, че поканените чуждестранни участници са потвърдили своето участие в 

конференцията. 

  Документите бяха представени допълнително.  

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 
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ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 9 850 лв. за провеждане в 

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3963 от 02.11.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-0026), с ръководител доц. д-р А. Луизов.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 9 850 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение ФНИ-3963 от 02.11.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

0026), с ръководител доц. д-р А. Луизов.  

 

 

7. Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-02-

0027 

 Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3965 от 02.11.2022 

Наименование на конференцията: XVIII Международна научна конференция 

„Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход“  

Дати на провеждане: 18.05.2023 - 20.05.2023 г.  

Място на провеждане: София, ул. „Винсент ван Гог“  

Ръководител: доц. д-р С. Балтова 

Базова организация: Международно висше бизнес училище – Ботевград 

Искана сума: 5960 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи, които е необходимо да бъдат изискани: 

 В структурираната програма на конференцията има обособени 5 научни сесии, но към 

тях липсват темите на докладите на поканените пленарни, ключови и поканени 

лектори по дни и часове. 

 Справка от НАОА показа, че акредитираните три докторски програми към МВБУ – 

Ботевград са изтекли, съответно през 2021 и настоящата 2022 г. Същата справка 

показва, че Институционалната акредитация на базовата организация е валидна към 

настоящият момент и е със срок до 11.01.2023 г.  

Изпратено е официално запитване до НАОА, за това дали към настоящият момент 

Международно висше бизнес училище – Ботевград е с валидна акредитация на 

докторските си програми, на което все още не е получен отговор. 

  Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 5960 лв. за провеждане в 

присъствена форма за проектно предложение ФНИ-3965 от 02.11.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-0027), с ръководител доц. д-р С. Балтова, в случай, че базовата 

организация е акредитирано висше училище по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето 

образование (ЗВО).  
 

Решение на ИС: 
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Приема да бъде взето решение от ИС след получаване на информация за валидна 

акредитация на докторските програми на базовата организация на проектно 

предложение ФНИ-3965 от 02.11.2022 г. (BG-175467353-2022-02-0027). 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади на Управителя. 

3.1. Доклад с вх. № ФНИ-4522/01.12.2022 г. от Б. Русанова – младши експерт-секретар на 

НЕК относно техническа грешка. 

Обосновка: В Протокол №29 от 04.11.2022 г. на Изпълнителен съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ в т. 1.8.5. е допусната техническа грешка, отнасяща се до номера на проект по 

договор КП-06 М43/2 от 30.11.2020 г. 

В решението на ИС е изписано: 

На основание решението на ПНЕК ИС приема прехвърлянето на сумата от 4 181,87 лв., 

представляваща 15,04 % от ПДР (27 800), като се сключи допълнително споразумение, 

както следва: 

От перо: Разходи за ДМА и ДНMA – 578,77 лв. в перо: Разходи за командировки. 

От перо: Разходи за ДМА и ДНМА – 3 254,80 лв. в перо: Разходи за материали, 

консумативи и друг и допустими разходи. 

 

Моля, да се счита за вярно следното: 

На основание решението на ПНЕК ИС приема прехвърлянето на сумата от 4 181,87 лв, 

представляваща 15,04 % от ПДР (27 800), като се сключи допълнително споразумение, 

както следва: 

От перо: Разходи за ДМА и ДНMA – 578,77 лв. в перо: Разходи за командировки. 

От перо: Разходи за ДМА и ДНМА – 3 254,80 лв. в перо: Разходи за материали, 

консумативи и друг и допустими разходи. 

 От перо: Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта - 348,30 лв. 

в перо: Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи.    

 

Решение на ИС: 
Приема да бъде коригирано решение на Изпълнителния съвет, прието в Протокол №29 

от 04.11.2022 г., както следва: 

Вместо: 

На основание решението на ПНЕК ИС приема прехвърлянето на сумата от 4 181,87 

лв., представляваща 15,04 % от ПДР (27 800), като се сключи допълнително 

споразумение, както следва: 

От перо: Разходи за ДМА и ДНMA – 578,77 лв. в перо: Разходи за командировки. 

От перо: Разходи за ДМА и ДНМА – 3 254,80 лв. в перо: Разходи за материали, 

консумативи и друг и допустими разходи. 

Да се счита: 

На основание решението на ПНЕК ИС приема прехвърлянето на сумата от 4 181,87 

лв, представляваща 15,04 % от ПДР (27 800), като се сключи допълнително 

споразумение, както следва: 

От перо: Разходи за ДМА и ДНMA – 578,77 лв. в перо: Разходи за командировки. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 
 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 32/02.12.2022 

63 
 

От перо: Разходи за ДМА и ДНМА - 3254,80 лв. в перо: Разходи за материали, 

консумативи и друг и допустими разходи. 

От перо: Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта - 

348,30 лв. в перо: Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи.    

 

По т. 4 от дневния ред – Разни. 

4.1. Уведомление с вх. № ФНИ-4348/23.11.2022 г. от доц. д-р Г. Иванов (УАСГ), ръководител 

на научния колектив на декласирано проектно предложение в „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания - 2022 год.", физически науки, Вх. № КП-06-ПН-68/17 -

ТИП 2 и от проф. дфн Й. Маринов (ИФТТ-БАН), ръководител на научния колектив от 

партньорския екип по проекта. 

Относно: Възражение относно неоснователно декласиране на проекта и неоснователна 

редукция на точки в оценъчната карта 

 

Решение на ИС: 
Приема всички постъпили възражение по Конкурсни процедури 2022 г. да се насочват 

към Комисията по възражения, съгласно чл. 61 от ПФНИ. 

 

4.2. Писмо с вх. № ФНИ-3796/24.10.2022 г. от д-р М. Дамянова, Директор на дирекция 

„Наука“ към МОН относно проектопредложение за нова Национална научна програма 

„ЛайфБио“ - биоразнообразие, екосистемни услуги и агроекология". 

 

Решение на ИС: 
Приема да се подготви текст от проф. Ю. Кълвачев и доц. Б. Божинов съгласно 

представеното проектопредложение за нова Национална научна програма „ЛайфБио“ 

- биоразнообразие, екосистемни услуги и агроекология", което да се изпрати на 

дирекция „Наука“ към МОН.  

 

 

 

Секретари: ( п )      Председател: ( п ) 

         

 (доц. д-р Боряна Хаджиева)    (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

( п )  

 

 (Ивета Цонева) 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. д-р Вилма Стоянова:…………………………. 

 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:…………………….. 
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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. Д-р Милена Дамянова:………………………… 


