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П Р О Т О К О Л 

№ 34/12.12.2022 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 12.12.2022 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. Акад. дмн Веселин Дренски  

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева  

4. Проф. д-р Ирена Пейчева  

5. Доц. д-р Божин Божинов  

6. Проф. д-р Пламен Петков 

7. Проф. д-р Олимпия Роева 

8. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева  

9. Д-р Милена Дамянова  

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на ФНИ  

адв. Иванка Андреева 

 

секретар:  

Милена Александрова 

 

Отсъстващи:    
Проф. д-р Вилма Стоянова - Зам. председател 

Проф. д-р Стефан Сивков 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, e 6 (шест) души при 9 (девет) души с право на глас. Заседанието е 

законосъобразно. 

 

Проф. Владимиров представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на 

заседанието: 

 

1. Обсъждане финансиране на резервни проектни предложения от „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“  

 

2. Доклади на ПНЕК  

– ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество 
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– ПНЕК по Селскостопански науки 

– ПНЕК по Биологически науки 

 

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

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

 

4. Разни. 

 

 

По т. 1 от дневния ред – Обсъждане финансиране на резервни проектни предложения от 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ и плащане на втори транш по Програма COST.  

 

1.1. ИС обсъди възможностите за финансиране на резервните проектни предложения в 

рамките на предвидените в ГОП за 2022 г. от средства за „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема да се финансират резервни проектни предложение (от списъка с резервните 

проектни предложения – Приложение-Г), както следва: 

- Медицински науки – проектно предложение с № 6 от Приложение Г 

- Хуманитарни науки – проектно предложение с № 1 от Приложение Г 

Списъкът с тези проектни предложения е приложение към протокола. 

2. Общата сума на финансираните резервни проектни предложения е 79 636 лв. 

Решението е на основание на предвидената в ГОП сума за конкурса и на текста в ГОП 

за 2022 г. на ФНИ – „В случай на реализирана икономия при финансиране на някои от 

дейностите, неоползотворените средства могат да бъдат използвани за финансиране 

на други дейности от настоящата ГОП“. 

 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-4708 от 12.12.2022 г. от ст. експерт М. Савова относно 

изплащане на финансови средства по договори по Програма COST, сключени през 2022 

г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се изплатят финансови средства по договорите по Програма COST, 

сключени през 2022 г. в размер на 361 458, 34 лв. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ПНЕК  

 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-4643 от 08.12.2022 г. от доц. Е. Кистанова – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Двустранно и международно 
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сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“ относно разглеждане на доклади от 

ръководители на договори и приемане на финансови отчети. 

 

2.1.1. Доклад с вх. № ФНИ-4074 от 10.11.2022 г. от проф. д-р Е. Семков, директор на 

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН, относно  

договорКП-06-Русия/2 от 09.12.2020 г., на тема: „Изследване на двойни системи с компактен 

обект с методите на доплеровата томография“ с ръководител проф. дфн  Н. Томов.  

Относно: 

1. Промяна на ръководителя на договора, като проф. дфн Н. Томов бъде заменен от доц. д-р 

М. Томова. 

2. Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 09.12.2023 г. 

Обосновка: 
1. Причината за промяната на ръководителя на договора е настъпила смърт на ръководителя 

на проекта проф. дфн Н. Томов. Предложеният за нов ръководител – доц. д-р М. Томова 

отговаря на условията за ръководител и е член на колектива на проекта още при самото 

му подаване. 

2. Причините за исканото удължаване е създалата се ситуация – физическата и техническа 

невъзможност да се работи по темата на проекта в последните няколко месеца, както и 

изразеното желание на малкия научен екип (само трима души в момента) да продължи 

работа в рамките на двустранното сътрудничество, за да могат да бъдат завършени по-

голямата част от планираните изследвания. Това ще позволи оформянето им в научни 

публикации, а също и представяне на част от резултатите на научни конференции и 

симпозиуми. 

Приложения: 

 Съгласие от доц. д-р М. Томова; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 
1. ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема смяната на ръководителя 

на научния колектив по договор КП-06-Русия/2 от 09.12.2020 г., като ръководството да 

бъде поето от доц. д-р М. Томова на мястото на проф. дфн Н. Томов, като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно ПФНИ. 

2. След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Двустранно и 

международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-Русия/2 от 09.12.2020 г. 

да бъде удължен с 12 месеца до 09.12.2023 г., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 09.01.2024 год. 

Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за 

удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на Фонда за 

уведомяването. 

 

Решение на ИС: 
1. Приема смяната на ръководителя на научния колектив по договор КП-06-Русия/2 

от 09.12.2020 г., като ръководството да бъде поето от доц. д-р М. Томова на 
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мястото на проф. дфн Н. Томов, като се сключи допълнително споразумение, 

съгласно ПФНИ. 

2. Приема срокът на договор КП-06-Русия/2 от 09.12.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 09.12.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 09.01.2024 год. 

Задължава ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за 

удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на 

Фонда за уведомяването. 

 

2.1.2.Доклад с вх. № ФНИ-4421 от 25.11.2022 г. от проф. д-р Г. Дянков, ръководител на 

договор КП-06-Китай/1 от 20.11.2020 г., на тема: „Биосензор с подобрена ефективност, 

базиран на моментна поляриметрична детекция на повърхнинен плазмонен резонанс“, 

Институт оптически материали и технологии – БАН. 

Относно:Удължаване на срока за изпълнение на договора с още 6 месеца, като така общото 

удължаване ще бъде 12 месеца – до 20.11.2023 г. 

Обосновка: Обстоятелствата, поради които се иска удължаване, са свързани с КОВИД 

пандемията. Поради политиката на Китай за нулева толерантност към инфекцията дълго 

време университетите са били в режим на дистанционно обучение, което на практика е 

спряло изпълнението на проекта. През този период се промени съставът на колектива от 

Китай: студентът – магистър, член на колектива при започването на проекта, завърши 

обучението си. Привлечени са нови студенти, което изисква време за въвеждането им в 

проблематиката на проекта. Първите значими резултати по проекта се получиха едва през 

октомври 2022 г. 

Упоменатите проблеми са обсъждани многократно с ръководителя на китайския колектив. 

Предвид състоянието на изпълнение на научната част на проекта и на програмата за обмен, 

след дистанционно обсъждане с китайския колектив на 14.11.2022 г. са решили да поискат 

още едно удължаване срока на изпълнение на проекта. Ръководителят на китайския колектив 

ги е уверил, че това ще бъде подкрепено от китайска страна предвид дългия период на 

дистанционно обучение в университетите. 

Въз основа на Решение на ПНЕК с Протокол № 19 от 17.03.2021 год. понастоящем срокът на 

договора е удължен с 6 месеца – до 20.05.2023 год., със срок на отчитане до 20.06.2023 год. 

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

правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Двустранно и 

международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-Китай/1 от 20.11.2020 г. да 

бъде удължен с още 6 месеца, като така общото удължаване ще бъде 12 месеца – до 20.11.2023 

г., като се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за 

предаване на окончателния отчет – 20.12.2023 год.  

 

Решение на ИС: 
Приема срокът на договор КП-06-Китай/1 от 20.11.2020 г. да бъде удължен с още 6 

месеца, като така общото удължаване ще бъде 12 месеца – до 20.11.2023 г., като се 

сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване 

на окончателния отчет – 20.12.2023 год.  
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2.1.3.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-ИП-Китай/1 от 20.11.2020 г., на тема: „Разкриване 

на механизмите, които предопределят или задействат препрограмирането на устойчивостта 

към засушаване при местни възкръсващи растения, с цел подобряване на реакцията към стрес 

на културните растения“, с ръководителпроф. д-р Д. Джилянов,Агробиоинститут, ССА, 

София. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 250 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 125 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 38,75 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 124 961,25 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 1  

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 1 

Участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част на отчета за първи междинен етап по договор КП-06-ИП-Китай/1 от 

20.11.2020 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

4195 от 18.11.2022 г. от регистриран одитор с № 0605, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 124 961,25лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 38,75 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-ИП-Китай/1 от 20.11.2020 

г. в размер на 124 961,25 лв. (от сумата предвидена за втория етап на проекта 125 000 лв. 

е приспадната сумата по т. 4 – 38,75 лв.). 

4. Сумата на непризнатите разходи от първия етап на проекта в размер на 38,75 лв. да се 

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

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 125 000 лв.  

 

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

научната част на отчета за първи междинен етап по договор КП-06-ИП-Китай/1 

от 20.11.2020 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-4195 от 18.11.2022 г. от регистриран одитор с № 0605, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 124 961,25 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 38,75 лв. 
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3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-ИП-Китай/1 от 20.11.2020 

г. в размер на 124 961,25 лв. (от сумата предвидена за втория етап на проекта 125 

000 лв. е приспадната сумата по т. 4 – 38,75 лв.). 

4. Сумата на непризнатите разходи от първия етап на проекта в размер на 38,75 лв. 

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

на проекта, като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 125 000 лв. 

 

2.1.4.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи междинен 

етап от изпълнението на договор КП-06-ИП-Китай/2 от 24.11.2020 г., на тема: „Рециклиране 

на въглеродна тор от слама за устойчиво земеделие“, с ръководителдоц. д-р инж. Р. 

Величкова,Технически университет – София. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 250 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 125 000 лв. 

Неизразходвани средства: 30 000,48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 94 999,52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 + 1 под печат 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 3 

Участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаните оценки от рецензентите ПНЕК приемаоценка „Много добър“ 

на научната част на отчета за първи междинен етап по договор КП-06-ИП-Китай/2 от 

24.11.2020 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

2194 от 22.06.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 94 999,52лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 

лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-ИП-Китай/2 от 24.11.2020 

г. в размер на 123 749,52 лв. (от сумата предвидена за втория етап на проекта 125 000 лв. 

е приспадната сумата по т. 5 – 1250,48 лв.). 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 30 000,48 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа (115 000 лв.), в размер на 28 750 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап на договора, като се сключи допълнително 

споразумение. 

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

1250,48 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория 

етап на проекта. 
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6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 153 750 лв. 

 

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

научната част на отчета за първи междинен етап по договор КП-06-ИП-Китай/2 

от 24.11.2020 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-2194 от 22.06.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 94 999,52лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-ИП-Китай/2 от 24.11.2020 

г. в размер на 123 749,52 лв. (от сумата предвидена за втория етап на проекта 

125 000 лв. е приспадната сумата по т. 5 – 1250,48 лв.). 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 30 000,48 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа (115 000 лв.), в размер 

на 28 750 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора, като се 

сключи допълнително споразумение. 

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

на 1250,48 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 153 750 лв. 
 

2.2. Доклад с вх. № ФНИ-4671 от 09.12.2022 г. от доц. С. Наимов – председател на 

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

изследвания“ относно разглеждане на доклади от ръководители. 

 

2.2.1. Доклад с вх. № ФНИ-4139/15.11.2022 г. от проф. д-р Е.  Апостолова, ръководител на 

проект по договор № КП-06 Н36/9 от 13.12.2019 г. на тема: „Индуцирани от азотен оксид 

защитни механизми на фотосинтетичния апарат и на фотосинтетичния процес при 

засоляване“, базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – 

БАН. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с 12 месеца 

Обосновка: „Ръководител съм на проект от КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019 г. (КП-06-Н36/9 от 13.12.2019 г.), на 

тема „Индуцирани от азотен оксид защитни механизми на фотосинтетичния апарат и на 

фотосинтетичния процес при засоляване”. Проектът трябва да приключи на 06.06.2023 г. 

Предлагам срокът за изпълнение на ръководения от мен проект да бъде продължен с една 

година. Исканото продължение се налага от силно влошената кълняемост на семената на 

използваните сортове царевица и copro, което прави почти невъзможно изпълнението на 

поставените задачи в работната програма на проекта. Нови семена ще получим през 

пролетта на 2023 г. В допълнение на лошата кълняемост на семената е и намалението на 

работния колектив на проекта с двама души - доц. Р. Владкова и гл. ас. Е. Йоцова. Поради 

пандемия от COVID-19, доц. Р. Владкова не участва при изпълнение на задачите от 

програмата на проекта, тъй като попада в силно рискова група, поради възраст и много 

придружаващи заболявания. От началото на месец май 2022 г., поради влошено 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 
 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 34/12.12.2022 

8 
 

здравословно състояние, д-р Е. Йоцова е в отпуска (платена и неплатена), която ще 

продължи и през 2023 г. Исканото удължение на срока за изпълнение на проекта ще даде 

възможност да се извършат предвидените изследвания, както и да се определят някои 

допълнителни характеристики на изследваните сортове, което ще позволи получените 

резултати да се публикуват в реномирани международни списания с висок импакт фактор 

и Q1. 

Надявам се да получа исканото от мен удължение от една година.“ 

Решение на ПНЕК: 

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

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

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

удължаване на срока на втори етап на проекта с 12 месеца. След промяната проект по договор 

№ КП-06 Н36/9 от 13.12.2019 г. трябва да приключи на 06.06.2024 г. Срок на подаване на 

отчета 06.07.2024 г. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното решение за удължаване на срока на договор 

№ КП-06 Н36/9 от 13.12.2019 г. с 12 месеца, като бъде сключено допълнително споразумение.  

 

Решение на ИС: 

Приема искането за удължаване на срока на втори етап на проекта с 12 месеца. След 

промяната проект по договор № КП-06 Н36/9 от 13.12.2019 г. трябва да приключи на 

06.06.2024 г. Срок на подаване на отчета 06.07.2024 г. Да бъде подписано 

допълнително споразумение. 

 

 

2.3. Доклад с вх. № ФНИ-4526 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. 

 

2.3.1. Повторно обсъждане след възражение с вх.№ФНИ-3139 от 07.09.2022г. от 

ръководителя и повторно оценяване на научната и финансова част на отчета от 

изпълнението на договор   КП-06-Н31/7  от 11.12.2019 г., Тема: „Нови производни на 2-

циано-4-нитробензена и негови аналози с обещаваща антивирусна активност", 

Ръководител: доц. д-р Г. Добриков, Базова организация: Институт по органична химия с 

център по фитохимия – БАН (ИОХЦФ), Етап на изпълнението: Първи 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2832,65 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 167.35 

Брой постдокторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 0 
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Брой участия в конференции: 1 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 1 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг:  

 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите, становището на докладчика и новите 

обстоятелства свързани с отчета – публикувана статия по проекта, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част по договор КП-06-Н31/7 от 11.12.2019 г. 

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

1983 от 07.06.2022г. от регистриран одитор №051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 57 167,35 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н31/7 от 11.12.2019 г. , 

в размер на 60 000 лв.   

4. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 2 832,65 лв. 

(5,13% от преките допустими разходи – 55 200 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап на договора. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 62 832,65 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

част по договор КП-06-Н31/7 от 11.12.2019 г. и на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-1983 от 07.06.2022г. от регистриран одитор №051, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 57 167,35 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н31/7 от 11.12.2019г. в 

размер на 60 000 лв.,  

4. Сумата на неизразходваните средства от 2 832,65 лв. (5,13% от преките 

допустими разходи 55200лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на 

договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 62 832,65 лв. 

 

2.3.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор   №ДН 01-14/19.12.2016 г., Тема: „Протеомен анализ на нови природни пептиди 

с антибактериална и противогъбична активност, изолирани от охлюв  Cornu aspersum ", 

Ръководител: проф. дн П. Дулашка 

Базова организация: Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН, Етап на 

изпълнението: Втори окончателен. 

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

Първоначална обща сума на договора:   120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап:  60 000 лв.     

Неизразходвани средства за Първи етап  5 785.90 лв.  
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Непризнати разходи за Първи етап:  0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап:  54 214.10 лв.  

Сума за отчитане за Втори етап:  65 785.90 лв.  

Преведени средства за Втори етап:   60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап:  1335,75 

Непризнати разходи от финансовия одитор:  0 лв.  

Признати разходи за Втори етап:  64 450.15 лв.  

Общо признати разходи от финансовия одитор:  118 664.25 лв.  

Брой докторанти в проекта:  3  

Брой млади учени в проекта:  8, от които 1 постдокторант; (+3 – студенти) 

Брой научни публикации (общо):  8  

От тях с импакт фактор:  3   

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF):  5   

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 * 

От тях с благодарност и към други проекти:  8 

Участия в научни форуми:  8 с общо 32 съобщения (докдади и постери)   

(21- Етап 1, + 11- Етап 2) 
* Изказва се благодарност освен към договор № ДН 01-14/19.12.2016 г. и към: (1) ННП 

„Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина 

(БиоАктивМед)“, финансирана от МОН (в 4 публикации); (2) FWO/BAS (в 2 публикации); 

(3) проект VS.076.18N, финансиран от FWO (в 1 публикации); (4) с подкрепа на Съвместно 

споразумение от 09.02.2017 г. (не е отбелязано с кого е това споразумение) (в 1 публикации). 

 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 01/14 от 19.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище с вх.№ 94НН/8 

от 28.09.2021г. от регистриран одитор № 0372, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 01-14/ от 2016  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 64 450,15 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1335,75  лв. 

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

1335,75  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/14 от 

2016г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

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

„Много добър“ на научната част по договор ДН 01/14 от 19.12.2016 г. , на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ 94НН/8 от 28.09.2021г. 

от регистриран одитор № 0372, няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 01/14 от 19.12.2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 118 664.25 лв.  

Признати разходи за втори етап – 64 450,15 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1335,75  лв. 

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

размер на 1335,75  лв. 

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

за успешното приключване на договор ДН 01/14 от 19.12.2016г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

2.3.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДМ 01/1 от 2016 г., Тема: „Модулиране на метаболитния синдром със 

съединения от природен произход: комбиниране на in silico и in vivo методи за 

изследване на потенциалната роля на нуклеарния рецептор PPARγ", Ръководител: гл. ас. 

д-р М. Шариф, Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, 

БАН, Етап на изпълнението: Единствен  / окончателен 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи: 0,77 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 999,23 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации с благодарност към ФНИ (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: 9 
 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДМ 01/1 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище с вх. №94СС/3 

от 14.01.2019г., от регистриран одитор № 0506, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ 01/1 от 2016  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 19 999,23 лв.  
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Непризнати разходи – 0,77 лв. 

Неизразходвани средства – 0,00  лв. 

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

0,77  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДМ 01/1 от 

2016г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

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

„Много добър“ на научната част по договор ДМ 01/1 от 2016 г. , на основание чл. 

82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №94СС/3 от 14.01.2019г., 

от регистриран одитор № 0506, няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДМ 01/1 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи – 19 999,23 лв.  

Непризнати разходи – 0,77 лв. 

Неизразходвани средства – 0,00  лв. 

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

размер на 0,77  лв. 

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

за успешното приключване на договор ДМ 01/1 от 2016г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

2.3.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДН 11/10 от 15.12.2017 г., Тема: „Състояние на покой при Saccharomyces 

cerevisiae – модел за изследване на токсикологичен и стресов отговор ", Ръководител: 

доц. д-р В. Петрова, Базова организация: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 

Етап на изпълнението: Втори/Окончателен. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  115 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 57 500 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 5 692.10лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: няма 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 51 807.90 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 57 500 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 147.94 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 87.82 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 044.46 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 111 764,24 лв. 
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Следва да бъдат възстановени средства в размер на 3 235.76 лв.: 3 147.94 лв. 

неизразходвани средства и 87.82 лв. недопустими разходи за банкови такси. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой участия в конференции: 17 (13 за 2 етап) 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 8 (5 за 2 етап) 

От тях с импакт фактор: 7 (5 за 2 етап) 

 От тях с импакт ранг: 0 

От тях без импакт фактор/импакт ранг: 1 (за 1 етап) 

От тях с благодарност само към ФНИ: 7 

От тях с благодарност и към други проекти: 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 ДН 11/10 от 15.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище с вх.№ 94ЙЙ/20 

от 21.12.2021г., от регистриран одитор № 0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 11/10  от 2017  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 60 044, 46 лв.  

Непризнати разходи – 87, 82 лв.;   

Неизразходвани средства – 3 147, 94 лв. 

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

3 235,76 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 11/10  от 

2017г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

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

„Много добър“ на научната част по договор ДН 11/10 от 15.12.2017 г. , на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ 94ЙЙ/20 от 21.12.2021г., 

от регистриран одитор № 0301, няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 11/10 от 15.12.2017г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 111 764,24 лв. 

Признати разходи за 2 етап – 59 956,34 лв.  

Непризнати разходи – 87, 82 лв.;   

Неизразходвани средства – 3 147, 94 лв. 

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

размер на 3 235,76 лв. 

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

за успешното приключване на договор ДН11/10 от 15.12.2017 г., като бъде 
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подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

2.3.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДН 11/13 от 18.12.2017 г., Тема: „Биоразнообразие на семействата 

Eulophidae и Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) в планински местообитания. 

Баркодинг и разграничаване на морфологично близки видове.", Ръководител: гл. ас. д-р 

И. Тодоров, Базова организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, 

БАН, Етап на изпълнението: Втори/окончателен. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  70108,68 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 35 054,34 лв. за 

Неизразходвани средства за Първи етап: 4 581,66 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 30 472,68лв. 

Сума за отчитане за 2 етап: 35 054,34 лв. за 2 етап + 4 581,66 лв. = 39 636 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 35 054,34 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 971,22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 38 664,78 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор:  

(I етап – 30 472,68лв.; II етап – 38 664,78 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации с благодарност към ФНИ (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 4 
 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 11/13 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище с вх.№ 94АА/3 

от 18.07.2022г., от регистриран одитор № 0717, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 11/13 от 2017г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 38 664,78 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства –971,22  лв. 

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

971,22  лв. 
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 11/13 от 

2017г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

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

„Много добър“ на научната част по договор ДН 11/13 от 2017 г. , на основание чл. 

82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ 94АА/3 от 18.07.2022г., 

от регистриран одитор № 0717, няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 11/13 от 2017г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 69 137,46 лв. 

Признати разходи – 38 664,78 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства –971,22  лв. 

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

размер на 971,22  лв. 

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

за успешното приключване на договор ДН 11/13 от 2017г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

2.3.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор  № ДН 11/20 от 22.12.2017 г., Тема: „Комплексен подход за създаване на нови 

имуномодулиращи биотерапевтици", Ръководител: Проф. д-р Г. Начева, Базова 

организация: Институт по молекулярна биология БАН, Етап на изпълнението: Втори / 

Окончателен. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 13558,44лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0,00лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 46441,56 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 568,15 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи за Втори етап: 69 990.29 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 431.85 лв. (за двата етапа)  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой участия в конференции: 25 (15 за 2 етап) 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 8 (6 за 2 етап) 
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От тях с импакт фактор: 5 (4 за 2 етап) 

От тях с импакт ранг: 2 (1 за 2 етап) 

От тях без импакт фактор и импакт ранг: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 6 

 

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 11/20 от 22.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище с вх.№ 94ВВ/7 

от 27.07.2022г., от регистриран одитор № 0373, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 11/20 от 2017г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 69 990,29 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 3568,15  лв. 

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

3568,15  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 11/20 от 

2017г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му.  

 

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

научната част по договор ДН 11/20 от 22.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ 94ВВ/7 от 27.07.2022г., 

от регистриран одитор № 0373, няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 11/20 от 2017г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 431,85 лв. 

Признати разходи за втори етап: 69 990,29 лв лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 3568,15  лв. 

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

размер общо на 3568,15  лв. 

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

договор ДН 11/20 от 22.12.2017г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

извършването му. 

 

2.3.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор   № КП-06-Н21/2 от 18.12.2018 г., Тема: „Тракийските могили – горещи точки 

на биоразнообразието и острови за опазване на естествена флора и растителност", 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 
 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 34/12.12.2022 

17 
 

Ръководител: проф. д-р И. Апостолова, Базова организация: ИБЕИ – БАН, Етап на 

изпълнението: Втори/окончателен. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 660 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 830 лв.     

Неизразходвани средства за Първи етап  12 725.42 лв.  

Непризнати разходи за Първи етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап:  47 104.58 лв.  

Сума за отчитане за Втори етап: 72 555.42 лв. (59 830 лв. Ет.2 + 12 725.42 лв. 

неизразходвани Ет.1) 

Преведени средства за Втори етап:  59 830 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 18 017.07 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Признати разходи за Втори етап: 54 538.35 лв.  

Общо признати разходи от финансовия одитор: 101 642.93 лв. (47 104.58 + 54 538.35 

=101 642.93 лв.)  

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 12  

От тях с импакт фактор: 4   

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 5  

От тях с благодарност и към други проекти: 7 

Участия в научни форуми: 6  

 

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-Н21/2 от 18.12.2018 г. 

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

2498 от 08.07.2022г., от регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-Н21/2 от 2018г. да бъде 

приета, както следва:. 

Признати разходи – 54 538,35 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 18 017,07  лв. 

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

18 017,07  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор КП-06-Н21/2 

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

научната част по договор КП-06-Н21/2 от 18.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ ФНИ-2498 от 

08.07.2022г., от регистриран одитор № 5530, няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор КП-06-Н21/2 от 18.12.2018г. да бъде приета, както 

следва: 

Признати разходи общо: 101 642.93 лв 

Признати разходи – 54 538,35 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 18 017,07  лв. 

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

размер на 18 017,07  лв. 

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

договор КП-06-Н21/2 от 18.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

2.3.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор   № КП-06-Н 21/7 от 18.12.2018 г., Тема: " Изследване на екологичния натиск 

в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, 

биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.", 

Ръководител: проф. д-р Ц. Игнатова-Иванова, Базова организация: ШУ „Епископ Константин 

Преславски”, Етап на изпълнението: Втори/окончателен. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв 

Преведени средства за първи етап: 60000 лв. 

Неизразходвани средства: 820,42 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 179,58 лв. 

Средства за изразходване през 2 етап: 60 820,42 лв 

Преведени средства за втори етап: 60000 лв. 

Неизразходвани средства: 905,84 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 914,58 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 10 

Брой участия в конференции: 14  

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 5    

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 3  

От тях с благодарност само към ФНИ: 6 
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От тях с благодарност и към други проекти: 1  

(55% са финансирани от ФНИ, останалите – по проект, финансиран от НАТО)/4 

 

 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-Н 21/7 от 18.12.2018 г. 

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

2540 от 11.07.2022г., от регистриран одитор № 0378, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-Н 21/7  от 2018г. да бъде 

приета, както следва:. 

Признати разходи – 59 914,58 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 905,84  лв. 

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

905,84  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор КП-06-Н 21/7  

от 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 „Добър“ на научната 

част по договор КП-06-Н21/7 от 18.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ ФНИ-2540 от 

11.07.2022г., от регистриран одитор № 0378, няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор КП-06-Н21/7 от 18.12.2018г. да бъде приета, както 

следва: 

Признати разходи общо: 119 094,16 лв 

Признати разходи – 59 914,58 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 905,84  лв. 

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

размер на 905,84  лв. 

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

договор КП-06-Н21/2 от 18.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

2.3.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор   № КП-06-М21/2 от 12.12.2018 г., Тема: " Проучване на фаунистичното 

разнообразие, оценка на състоянието и екосистемните услуги в различни типове 

моделни екосистеми в Сърнена Средна гора", Ръководител: гл. ас. д-р Т. Теофилова, Базова 

организация: ИБЕИ – БАН, Етап на изпълнението: Единствен. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ:  90% 

Първоначална обща сума на договора: 19 993.60 лв. 

Преведени средства :  19 993.60 лв. 

Изразходвани средства 20 033,77 лв., като разликата от 40.17 лв. е за сметка на базовата 

организация. 

Неизразходвани средства 0,00 лв.  

Непризнати разходи: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:  19 993.60 лв.    

Брой млади учени в проекта: 5 (2-ма постдокторанти); (+3-ма студенти) 

Брой научни публикации (общо):  5 * 

От тях с импакт фактор:  2  (общ ИФ=0.896) 

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:  3** 

Участия в научни форуми: 12 
* В отчета ръководителят посочва 6 публикации, но в 1 не се изказва благодарност към 

никакъв проект. Зачитат се пет. 

** "BiodivERsA-FACCE2014-47" е другият проект към, който се изказва благодарност.  

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-М21/2 от 12.12.2018 г. 

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

470 от 16.02.2021г., от регистриран одитор № 0717, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-М21/2 от 2018г. да бъде 

приета, както следва:. 

Признати разходи – 19 993,60 лв. – които представляват цялата предоставена сума по 

договора.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 0,00  лв. 

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

0,00  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор КП-06-М21/2 

от 2018г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

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

част по договор КП-06-М21/2 от 12.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ ФНИ-470 от 

16.02.2021г., от регистриран одитор № 0717, няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор КП-06-М21/2 от 12.12.2018г.,  да бъде приета, както 

следва: 

Признати разходи общо: 19 993,60 лв. – които представляват цялата предоставена 

сума по договора. 
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Преразход, за сметка на базовата организация – 40,17 лв.   

Неизразходвани средства – 0,00  лв. 

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

размер на 0,00  лв. 

4. Приема да бъде приключен успешно договор КП-06-М21/2 от 12.12.2018г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от 

Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

2.3.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор   КП-06-М21-9 от 18.12.2018 г., Тема: „Ефект на митохондриални инхибитори in 

vitroи ех vivo върху резистентна и рецидивираща остра лимфобластна левкемия в детската 

възраст", Ръководител: ас. Й. Сбирков дб, Базова организация: МУ – Пловдив, Етап на  

 

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

Първоначална обща сума на договора: 19450.00 лв. 

Преведени средства: 19450.00 лв. 

Неизразходвани средства: 4 834.58 лв.  

Непризнати разходи: 0.17 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 14615.25 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации с благодарност към ФНИ (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 0 

 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06- М21/9 от 18.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ ФНИ-794 

от 18.03.2021г. от регистриран одитор № 0834, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-М21/9 от 2018г. да бъде 

приета, както следва:. 

Признати разходи – 14 615,25 лв.  

Непризнати разходи – 0,17 лв.;   

Неизразходвани средства – 4834,58  лв. 

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

4834,58  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор КП-06-М21/9 

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

научната част по договор КП-06-М21/9 от 18.12.2018г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ ФНИ-794 от 18.03.2021г. 

от регистриран одитор № 0834, няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор КП-06-М21/9 от 18.12.2018г.,  да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 14 615,25 лв. 

Непризнати разходи – 0,17 лв.;   

Неизразходвани средства – 4834,58  лв.  

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

размер на 4834,58  лв. 

4. Приема да бъде приключен успешно договор КП-06-М21/9 от 18.12.2018г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от 

Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

2.3.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор   КП-06-М21/10 от 18.12.2018 г., Тема: „Конструиране на CRISPR базирани 

молекулярни биосензори разпознаващи специфични ДНК последователности ", Ръководител: 

гл. ас. д-р С.  Пейков, Базова организация: СУ "Св. Климент Охридски", Етап на 

изпълнението: Единствен,  

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20000.00 лв. 

Преведени средства: 20000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 20000.00 лв. 

Непризнати разходи: няма направени разходи 

Признати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации с благодарност към ФНИ (общо): 2 + глава от книга 

От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 + главата от книга 

Участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, ПНЕК 

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06 М21/10 от 18.12.2018г. 

2.Следва да бъде възстановена на ФНИ цялата неизразходвана сума по проекта, в размер на 

20 000 лв.  
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3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за приключване на договор КП-06-М21/10 от 

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 М21/10 от 18.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. Няма предоставен доклад за фактически констатации към отчета по договор КП-

06-М21/10 от 18.12.2018г.,  поради неизразходване на цялата сума по договора. 

Финансовата част да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 0,00 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 20 000  лв. 

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

размер на 20 000 лв. 

4. Приема да бъде приключен успешно договор КП-06-М21/10 от 18.12.2018г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от 

Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

По т. 3 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”. 

  

3.1. Доклад с вх. № ФНИ-4670 от 09.12.2022 г. от проф. Р. Николова – председател на 

ВНЕК по Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в 

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

 

3.1.1.  Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-

01-0006 
Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-4146 от 16.11.2022 

COST Акция: CA20128  -  Promoting Innovation of ferMENTed fOods (PIMENTO) 

Тема на проекта: „Картографиране на районите в Република България за 

производството и консумирането на ферментирали храни и производство на нови 

млечно-кисели десерти“ 

Период на изпълнение: 08.11.2021-07.11.2025 

Искана сума за две години: 50 000 лв. 

Ръководител: доц  д-р Г. Наков 

Базова организация: Технически университет – София 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че финансовата 

обосновка не съответства на предложения финансов план. 

 Нова, актулизирана финансова обосновка, съответстваща на финасовия план.  
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Информацията беше представена допълнително. 
Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от  50 000,00 лв. за две години на 

проектно предложение ФНИ-4146 от 16.11.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0006) 

CA19145 – „European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral 

sensors (SensorFINT)“, по COST Акция, с ръководител доц. д-р Г. Наков, като сумата да 

бъде преведена на два транша по 25 000 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 50 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-4146 от 16.11.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0006) CA19145 

– „European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors 

(SensorFINT)“, по COST Акция, с ръководител доц. д-р Г. Наков, като сумата да 

бъде преведена на два транша по 25 000 лв. 

 

 

3.1.2.  Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-

01-0007 
Проектно предложение: ФНИ-4172 от 16.11.2022 

COST Акция: СА 21155 - Advanced composites under high strenght rates: loading: a route 

to certification by analysis (histrate) 

Тема на проекта: „Оптични спекъл-базирани методи за безразрушителен контрол при 

динамично натоварване на композитни материали“ 

Период на изпълнение: 25.10.2021 - 24.10.2026 

Искана сума за две години: 50 000 лв.. 

Ръководител: проф. дфн Е. Стойкова 

Базова организация: Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан 

Малиновски“ – БАН  

След направена проверка от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че няма 

липсващи документи.   

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от  50 000,00 лв. за две години на 

проектно предложение ФНИ-4172 от 16.11.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0007) по 

COST акция СА 21155 - Advanced composites under high strenght rates: loading: a route to 

certification by analysis (histrate), с ръководител проф. дфн Е. Стойкова, като сумата да 

бъде преведена на два транша по 25 000 лв.  

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 50 000 лв. за две години на проектно 

предложение ФНИ-4172 от 16.11.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0007) по COST 

акция СА 21155 - Advanced composites under high strenght rates: loading: a route to 
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certification by analysis (histrate), с ръководител проф. дфн Е. Стойкова, като 

сумата да бъде преведена на два транша по 25 000 лв.  

 

 

3.1.3.  Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-

01-0008  
Проектно предложение: ФНИ-4205 от 18.11.2022 

COST Акция: СА 21145 – European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-

resistant bacterial infections (EURESTOP) 

Тема на проекта: „Европейска мрежа за диагностика и третиране на антибиотично 

резистентни бактериални инфекции“ 

Период на изпълнение: 06.10.2022-05.10.2026 

Искана сума за 2 години 50 000 лв. 

Ръководител: проф. д.т.н. д-р инж. Т. Владкова 

Базова организация: Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) 

ВНЕК получи информация, че ръководителят на проекта има един текущ договор - 

КП-06-КОСТ/12 от 04.12.2020 г. по COST акция: СА 18238 – Ocean4Biotech – 

„Европейски трансдисциплинарна мрежова платформа за морска биотехнология“.  

Научният и финансов отчет е предаден с вх. № ФНИ-4112/14.11.2022 г., но не е 

разглеждан от постоянната научно-експертна комисия, поради което няма решение 

от ПНЕК и ИС за окончателното му приключване. Съгласно Процедурата за 

кандидатстване по програма COST и изискването „Един учен може да бъде 

ръководител само на един текущ договор по тази процедура“, проектът не би могъл 

да се финансира към настоящия момент. 

Решение на ВНЕК:  
1. ВНЕК предлага на ИС проектно предложение ФНИ-4205 от 18.11.2022 г. (BG-

175467353-2022-01-0008), с ръководител проф. д.т.н. д-р инж. Т. Владкова да не 

се финансира, поради това, че към настоящият момент не отговаря на условията 

в Процедурата.  

2. След решение за приемане на отчета по договор КП-06-КОСТ/12 от 04.12.2020 г. 

от ПНЕК и ИС, ВНЕК ще може да вземе решение относно финансирането на 

проект с вх. № ФНИ-4205 от 18.11.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0008).  

 

Решение на ИС: 

1. Приема решението на ВНЕК за проектно предложение ФНИ-4205 от 18.11.2022 

г. (BG-175467353-2022-01-0008), с ръководител проф. д.т.н. д-р инж. Т. 

Владкова да не се финансира, поради това, че към настоящият момент не 

отговаря на условията в Процедурата.  

2. След решение за приемане на финансовия и научен отчет по договор КП-06-

КОСТ/12 от 04.12.2020 г. от ИС, ВНЕК ще може да вземе решение за 

финансиране на проект с вх. № ФНИ-4205 от 18.11.2022 г. (BG-175467353-

2022-01-0008). 
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3.1.4.  Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-

01-0009 
Проектно предложение: ФНИ-4265 от 22.11.2022.  

COST Акция: CA 18205 – Worlds of related coercions in Work (WORCK) 

Тема на проекта: „Форми на труд и принуда в годините на социализма и 

постсоциализма в България“ 

Период на изпълнение: 05.11.2019-04.11.2023 

Искана сума за 2 години 50 000 лв. 

Ръководител: проф. д-р А. Лулева 

Базова организация: Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей – 

БАН  

ВНЕК получи информация, че ръководителят на проекта има един текущ договор - КП-

06-КОСТ/5 от 24.09.2020 г. по COST акция CA 18205 – Worlds of related coercions in 

Work (WORCK). Научният и финансов отчет е предаден с вх. № ФНИ-3754/20.10.2022 

г., но не е разглеждан от постоянната научно-експертна комисия, поради което няма 

решение от ПНЕК и ИС за окончателното му приключване. Съгласно Процедурата за 

кандидатстване по програма COST и изискването „Един учен може да бъде ръководител 

само на един текущ договор по тази процедура“, проектът не би могъл да се финансира 

към настоящия момент. 

Решение на ВНЕК:  
1. ВНЕК предлага на ИС проектно предложение ФНИ-4265 от 22.11.2022 г. (BG-

175467353-2022-01-0009), с ръководител проф. д-р А. Лулева да не се финансира, 

поради това, че към настоящият момент не отговаря на условията в Процедурата.  

2. След решение за приемане на отчета по договор КП-06-КОСТ/5 от 24.09.2020 г. 

от ПНЕК и ИС, ВНЕК ще може да вземе решение относно финансирането на 

проект с вх. № ФНИ-4265 от 22.11.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0009).  

 

Решение на ИС: 

1. Приема решението на ВНЕК за проектно предложение ФНИ-4265 от 22.11.2022 

г. (BG-175467353-2022-01-0009), с ръководител проф. д-р А. Лулева да не се 

финансира, поради това, че към настоящият момент не отговаря на условията 

в Процедурата. 

2. След приемане на финансовия и научен отчет по договор КП-06-КОСТ/5 от 

24.09.2020 г. от ИС, ВНЕК ще може да вземе решение за финансиране на 

проект с вх. № ФНИ-4265 от 22.11.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0009). 

 

 

3.1.5.  Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-

01-0010 
Проектно предложение: ФНИ-4534 от 01.12.2022 

COST Акция: CA 20126 - Network on privacy-aware audio and video based applications for 

active and assisted living(GoodBrother) 

Тема на проекта: „Мрежа за изследвания, иновации и разработване на продукти на база 

порести полупроводници и оксиди“ 
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Период на изпълнение: 29.09.2020-28.09.2024 

Искана сума за 2 години: 50 000 лв. 

Ръководител: проф. д-р инж. Д. Господинова 

Базова организация: Технически университет - София 

ВНЕК получи информация, че ръководителят на проекта има един текущ договор - КП-

06-КОСТ/20 от 16.12.2019 г. по COST акция CA 20126 - Network on privacy-aware audio 

and video based applications for active and assisted living (GoodBrother). Научният и 

финансов отчет е предаден с вх. № ФНИ-3603/11.10.2022 г., но не е разглеждан от 

постоянната научно-експертна комисия, поради което няма решение от ПНЕК и ИС за 

окончателното му приключване. Съгласно Процедурата за кандидатстване по програма 

COST и изискването „Един учен може да бъде ръководител само на един текущ договор 

по тази процедура“, проектът не би могъл да се финансира към настоящия момент.  

Решение на ВНЕК:  
1. ВНЕК предлага на ИС проектно предложение ФНИ-4534 от 01.12.2022 г. (BG-

175467353-2022-01-0010), с ръководител проф. д-р инж. Д. Господинова да не се 

финансира, поради това, че към настоящият момент не отговаря на условията в 

Процедурата.  

2. След решение за приемане на отчета по договор КП-06-КОСТ/20 от 16.12.2019 г. 

от ПНЕК и ИС, ВНЕК ще може да вземе решение относно финансирането на 

проект с вх. № ФНИ-4534 от 01.12.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0010).  

 

Решение на ИС: 

1. Приема решението на ВНЕК за проектно предложение ФНИ-4534 от 01.12.2022 

г. (BG-175467353-2022-01-0010), с ръководител проф. д-р инж. Д. 

Господинова да не се финансира, поради това, че към настоящият момент не 

отговаря на условията в Процедурата.  

2. След приемане на финансовия и научен отчет по договор КП-06-КОСТ/20 от 

16.12.2019 г. от ИС, ВНЕК ще може да вземе решение за финансиране на 

проект с вх. № ФНИ-4534 от 01.12.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0010).  

 

 

3.1.6.  Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-

01-0011 
Проектно предложение: ФНИ-4585 от 06.12.2022 

COST Акция: CA 20126 - Network on privacy-aware audio and video based applications for 

active and assisted living(GoodBrother) 

Тема на проекта: „Укрепване капацитета за изграждането на приятелска среда за 

възрастни в България на базата на съвременни ИТ технологии“  

Период на изпълнение: 29.09.2020-28.09.2024 

Искана сума за 2 години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. д-р М. Любенова 

Базова организация: Технически университет – София  
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ВНЕК получи информация, че ръководителят на проекта има предходен договор – 

ДКОСТ 01/30 от 20.12.2017 г. Беше установено, че отчетът по договора е приет от ИС с 

протокол 57 от 15.07.2021 г. с оценка „Добър“. 

След направена проверка от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че няма 

липсващи документи. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от  40 000,00 лв. за оставащите 21 

месеца до края на съответната COST акция CA 20126 – Network on privacy-aware audio 

and video based applications for active and assisted living(GoodBrother) , на проектно 

предложение ФНИ-4585 от 06.12.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0011), с ръководител 

проф. д-р М. Любенова, като сумата да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000,00 лв. за оставащите 21 месеца 

до края на съответната COST акция CA 20126 – Network on privacy-aware audio 

and video based applications for active and assisted living(GoodBrother), на проектно 

предложение ФНИ-4585 от 06.12.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0011), с 

ръководител проф. д-р М. Любенова, като сумата да бъде преведена на два транша 

по 20 000 лв. 

 

 

3.1.7.  Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ:  BG-175467353-2022-

02-0021 
Проектно предложение: ФНИ-3931 от 31.10.2022 

Наименование на конференцията: Петдесет и втора Пролетна конференция на Съюз 

на математиците в България 

Дати на провеждане: 10.05.2023 – 14.05.2023 г.  

Място на провеждане: гр. Пловдив 

Ръководител: проф. дмн Б. Златанов  

Базова организация: Пловдивски униврситет „Паисий Хилендарски“ 

Искана сума: 6000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установиха следните 

несъответствия: 

1. Липсва структурирана програма, не са посочени пленарни, ключови и поканени 

лектори. 

2. Не са приложени списъци с участници във форума.  

3. Липсва финансова обосновка на исканото финансиране.  

4. В представените документи има технически грешки и неточности, включително 

датите за провеждане конференцията. 

  Да се представят липсващите документи, да се изчистят техническите грешки и 

неточности. 

Изисканата информация не беше представена от ръководителя на проекта.  
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Несъответствия с процедурата: Има 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС проектно предложение с вх. № ФНИ-3931 от 31.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-0021), с ръководител проф. дмн Б. Златанов, да не се финансира, 

поради неотстранени административни несъответствия, съгласно Процедурата.  

 

Решение на ИС: 

Приема проектно предложение с вх. № ФНИ-3931 от 31.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-0021), с ръководител проф. дмн Б. Златанов, да не се 

финансира, поради неотстранени административни несъответствия, съгласно 

Процедурата. 

 

 

3.1.8.  Проектно предложение с регистрационен номер в СУНИ: BG-175467353-2022-

02-0023 
Проектно предложение: ФНИ-3938 от 31.10.2022 

Наименование на конференцията: Научен форум „Интелектуална собственост и 

бизнес-предизвикателства и решения“ 

Дати на провеждане: 26.04.2023 – 27.04.2023 г.  

Място на провеждане: Университет за национално и световно стопанство 

Ръководител: проф. д-р М. Маркова 

Базова организация: Университет за национално и световно стопанство 

Искана сума: 6 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установиха следните 

несъответствия: 

1. Не е представена структурирана програма с ясно обособени научни сесии - указани са 

само общи панели. Не са указани заглавията на пленарните, ключовите и поканените  

доклади.  

2. Заявеният брой участници във форума е само 17 души, т.е. 3 пъти по -малък от 

необходимия минимум от поне 50 души. 

Информацията беше представена допълнително. 

Несъответствия с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да осигури съфинансиране от 6 000 лв. за провеждане в 

присъствена форма за проектно предложение с вх. № ФНИ-3938 от 31.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-0023), с ръководител проф. д-р М. Маркова. 

 

Решение на ИС: 

Приема да осигури съфинансиране от 6 000 лв. за провеждане в присъствена 

форма за проектно предложение с вх. № ФНИ-3938 от 31.10.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-0023), с ръководител проф. д-р М. Маркова. 
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3.2. Доклад с вх. № ФНИ-4665 от 09.12.2022 г. от гл. експерт Л. Христова относно 

проектно предложение с вх. № ФНИ-3965 от 02.11.2022 г. за провеждане на 

международен научен форум.  

 

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.  

Беше изпратено официално запитване до НАОА, за това дали към настоящият момент 

Международно висше бизнес училище – Ботевград е с валидна акредитация на 

докторските си програми, при което на 05.12. беше получен положителен отговор, 

както и уверението, че процедурите за нова програмна акредитация и на трите 

докторски програми са в ход. 

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.   

 

Решение на ИС: 

Приема 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.   
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По т. 4 от дневния ред – Разни. 

 

4.1. Отчет с вх. № ФНИ-4574 от 08.12.2022 г. от проф. И. Пейчева – член на ИС на Фонд 

„Научни изследвания” относно резултати от участие на ФНИ в среща на 

финансиращите организации по програма ERA-MIN 3. 

 

Решение на ИС: 

 Приема отчета за успешно участие на ФНИ в срещата на финансиращите организации 

по програма ERA-MIN3. 

 Приема Фонд „Научни изследвания“ да продължи активното си участие в 

транснационални инициативи по схемата ERA-NET за финансиране на български 

научни колективи в международни изследователски проекти. 

 

 

Секретар:……………….     Председател: …………………… 

         

 (Милена Александрова)     (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:…………………….. 

 

2. Акад. дмн Веселин Дренски:……………………… 

 

3. Проф. д-р Ирена Пейчева:……………………………… 

 

4. Проф. д-р Олимпия Роева:……………………………….. 

 

5. Проф. д-р Пламен Петков:…………………………………. 

 

6. Доц. д-р Божин Божинов:………………………………… 

 

7. Д-р Милена Дамянова:………………………… 

 


