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П Р О Т О К О Л 

№ 13/25.03.2022 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 25.03.2022 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд 

„Научни изследвания” (ФНИ) по MS TEAMS. 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

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

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

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

4. Акад. дмн Веселин Стоянов Дренски  

5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

6. Проф. д-р Олимпия Николаева Роева 

7. Проф. д-р Пламен Костадинов Петков 

8. Доц. д-р Божин Максимов Божинов  

9. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков   

10. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева   

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

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев – управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

Секретари: 

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

Роза Кондова 

 

Отсъстващи: 

 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на 

Изпълнителния съвет, e 6 (шест) души при 11 (единадесет) души с право на глас. Заседанието 

е законосъобразно. 

 

 

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

заседанието: 

1. Доклади на ПНЕК: 

 – ПНЕК по Математически науки и информатика 

– ПНЕК по Селскостопански науки 

 – ПНЕК по Химически науки 

 – ПНЕК по Физически науки 

– ПНЕК по Обществени науки 
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– ПНЕК по Биологически науки 

– ПНЕК по Хуманитарни науки 

– ПНЕК по Медицински науки 

 – ПНЕК по Технически науки 

– ПНЕК по Двустранно сътрудничество 

2. Доклади на ВНЕК: 

 – ВНЕК по Двустранно сътрудничество 

 - ВНЕК по COST и форуми 

3.   Приемане на Годишния отчет на ФНИ. 

4.         Разглеждане на ГОП на ФНИ за 2022 г. 

5. Доклади на управителя.  

6. Разни. 

 

 

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

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

ПНЕК по Математически науки и информатика относно предложения по доклади на 

ръководители на договори и приемане на финансови отчети  

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 02/5 от 15.12.2016 г. на тема: „Алгебрични и 

геометрични методи в диференциалните уравнения: интегруемост и неинтегруемост“ с 

ръководител гл. ас. д-р Тихомир Вълчев, базова организация: Институт по математика и 

информатика, БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 26/13/17.12.2021 

г. на регистриран одитор №0301.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 14 191,55 лв. 

Непризнати разходи за първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 45 808,45 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 14 191,55 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 74 191,55 лв.  

Неизразходвани средства: 18 070,71 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 120,84 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 101 929,29 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 18 070 71 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо) етап 2/ за двата етапа: 13 / 20 

От тях с импакт фактор: 8/ 13 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 5 / 5 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 6 / 11 

От тях с благодарност и към други проекти:  7 / 9 

Участия в научни форуми: 9 

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

научната част на проект по договор № ДН 02/5 от 15.12.2016  г.  

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

26/13/17.12.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 120,84 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 18 070,71 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 18 070,71 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/5 от 

15.12.2016  г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № ДН 02/5 от 15.12.2016  г.  

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

26/13/17.12.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 120,84 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 18 070,71 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 18 070,71 лв. 

4. След възстановяване на сумата, проект по договор № ДН 02/5 от 15.12.2016  г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 02/15 от 19.12.2016 г. на тема: „Пространство, време 

и модалност: релационни, алгебрични и топологични модели“ с ръководител проф. д-р Тинко 

Величков Тинчев, базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, във 

връзка с доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/22/22.12.2021 г. на регистриран 

одитор №0287.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 21 097,13 лв. 

Непризнати разходи за първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 38 902,87 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 21 097,13 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 81 097,13 лв.  

Неизразходвани средства: 29 057,55 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 039,58 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 90 942,45 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 29 057,55 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо) етап 2 / за двата етапа: 13(+3) /23(+3) 

От тях с импакт фактор: 8(+2)  / 11(+2) 
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От тях с импакт ранг без импакт фактор: 2(+1) / 7(+1) 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 7(+3)  / 14(+3) 

От тях с благодарност и към други проекти: 6 / 9 

Участия в научни форуми: 18 / 31 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 02/15 от 19.12.2016  г.  

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

94ЙЙ/22/22.12.2021 г. на регистриран одитор №0287, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 52 039,58 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 29 057,55 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 29 057,55 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 02/15 от 

19.12.2016  г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № ДН 02/15 от 19.12.2016  г.  

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

94ЙЙ/22/22.12.2021 г. на регистриран одитор №0287, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 039,58 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 29 057,55 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 29 057,55 лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № ДН 02/15 от 19.12.2016  г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 12/5 от 12.12.2017 г. на тема: „Ефективни стохастични 

методи и алгоритми за решаване на големи задачи“ с ръководител проф. д-р Стефка Стоянова 

Фиданова, базова организация: Институт по информационни и комуникационни технологии 

- БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 26/3/07.01.2022 г. на 

регистриран одитор №0301.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 2 034,27 лв. 

Непризнати разходи за първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 57 965,73 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 2 034,27 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 62 034,27 лв.  

Неизразходвани средства: 19 890,48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 42 143,79 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 100 109,52 лв. 
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Сума за възстановяване на ФНИ: 19 890,48 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (за етап 2): 68 (след редукция 45.5)  

От тях с импакт фактор: 6 (след редукция 3.2) 

От тях с импакт ранг: 43 (след редукция 29.4) 

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

От тях с благодарност и към други проекти: 68  

Брой участия в научни форуми: 45 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 12/5 от 12.12.2017  г.  

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

26/3/07.01.2022 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 42 143,79 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 19 890,48 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 19 890,48 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 12/5 от 12.12.2017  

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № ДН 12/5 от 12.12.2017  г.  

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

26/3/07.01.2022 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 42 143,79 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 19 890,48 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 19 890,48 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК проект по договор № ДН 12/5 от 12.12.2017  

г. да бъде приключен като успешен. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 12/11 от 20.12.2017 г. на тема: „Стохастични и 

симулационни модели в области на медицината, обществените науки и динамичните 

системи“ с ръководител Красимира Стоянова Проданова, проф., д-р, базова организация: 

Технически Университет- София, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

94НН/11/18.02.2022 г. на регистриран одитор №0051.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 100 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 50 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 4 390,94 лв. 

Непризнати разходи за първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 45 609,06 лв. 

Преведени средства за втори етап: 50 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 4 390,94 лв.  
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Сума за отчитане за втори етап: 54 390,94 лв.  

Неизразходвани средства: 10 004,86 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 44 386,08 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 89 995,14 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 10 004,86 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо)/ общо за двата етапа: 36 (29.8) / 53 

От тях с импакт фактор етап 2 /двата етапа: 6 (3.2)/7 

От тях с импакт ранг без импакт фактор етап 2 /двата етапа: 23 (20) /36 (32.5) 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 29 

От тях с благодарност и към други проекти: 6 

Участия в научни форуми: 12 форума/ 20 доклада 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 12/11 от 20.12.2017  г.  

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

94НН/11/18.02.2022 г. на регистриран одитор №0051, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 44 386,08  лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 10 004,86 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 10 004,86 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 12/11 от 

20.12.2017  г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № ДН 12/11 от 20.12.2017  г.  

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

94НН/11/18.02.2022 г. на регистриран одитор №0051, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 44 386,08  лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 10 004,86 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 10 004,86 лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № ДН 12/11 от 20.12.2017  г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

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

№ДФНИ И02/3 от 12.12.2014 г. на тема: „Компютърно моделиране и клинични изследвания 

на артериални аневризми при хора“ с ръководител проф. д-р Соня Табакова, базова 

организация: Институт по механика - БАН, на основание: одитен доклад  вх. 

№94ММ/8/20.04.2018 г. от регистриран одитор с рег. №0003, доклад №94ДД/2 от 

17.01.2021г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ и решение на ИС 

(Протокол №10/21.01.2022 г.) с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

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

210/21.01.2021 г. 

Данни за проекта: 
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Оценка на научната част: много добра (Протокол на ИС №49/26.03.2021 г.) 

Първоначална обща сума на договора: 206 250 лв. 

Преведени средства: 196 968,75 лв. 

Неизразходвани средства: 48,38 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 7 390,11 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 189 530,26 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 7 438,49 лв. 

 Решение на ПНЕК:  

1.  На основание  одитен доклад  вх. №94ММ/8/20.04.2018 г. от регистриран одитор с рег. 

№0003, доклад №94ДД/2 от 17.01.2021г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

ФНИ и решение на ИС (Протокол №10/21.01.2022 г.) с преизчислена стойност на 

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

записки към писмо изх. № ФНИ-210/21.01.2021 г., ПНЕК предлага финансовата част на 

договор №ДФНИ И02/3 от 12.12.2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 189 530,26 лв.;  

непризнати разходи – 7 390,11 лв.;  

неизразходвани средства – 48,38 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на  7 438,49 лв. да бъде възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“.  

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

успешното приключване на проект по договор № ДФНИ И02/3 от 12.12.2014 г., при спазване 

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

 

Решение на ИС:  

1.  На основание  одитен доклад  вх. №94ММ/8/20.04.2018 г. от регистриран одитор с 

рег. №0003, доклад №94ДД/2 от 17.01.2021г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт към ФНИ и решение на ИС (Протокол №10/21.01.2022 г.) с преизчислена 

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

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

финансовата част на договор №ДФНИ И02/3 от 12.12.2014 г. да бъде приета, както 

следва:  

признати разходи – 189 530,26 лв.;  

непризнати разходи – 7 390,11 лв.;  

неизразходвани средства – 48,38 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване, в размер на  7 438,49 лв. да бъде 

възстановена на Фонд „Научни изследвания“.  

3. След възстановяване на сумата по т. 2, приема проект по договор № ДФНИ И02/3 

от 12.12.2014 г. да бъде приключен като успешен, при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

 

1.2.  Доклад с вх. № ФНИ-534/14.02.2022 г. от доц. д-р Самир Наимов – председател на 

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

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

на финансови отчети. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 06/6 от 16.12.2016 г. на тема: „Идентифициране на 
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специфични взаимодействия между Potato Spindle Tuber Viroid и два български сорта пипер“ 

с ръководител доц. д-р Марияна Гозманова, базова организация: ПУ "П. Хилендарски", във 

връзка с доклад за фактически констатации вх. № 94ММ/23/20.12.2021 г. на регистриран 

одитор №0260. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 98 588 лв. 

Преведени средства за първи етап: 49 294 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 372,08лв. 

Непризнати разходи за първи етап: 18,30 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 48 903,62 лв. 

Преведени средства за втори етап: 34 487,50 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 372,08 лв.   

Сума за отчитане за втори етап: 34 859,58 лв.    

Неизразходвани средства: 1 074,06 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 33 785,52 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 82 689,14 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 092,36 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 06/6 от 16.12.2016 г. 

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

94ММ/23/20.12.2021 г. на регистриран одитор №0260, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 33 785,52 лв. сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 1092,36 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 1092,36 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 06/6 от 

16.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № ДН 06/6 от 16.12.2016 г. 

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

94ММ/23/20.12.2021 г. на регистриран одитор №0260, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 33 785,52 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 1092,36 лв. в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 1092,36 лв.  
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4. След възстановяване на сумата, проект по договор № ДН 06/6 от 16.12.2016 г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 16/2 от 11.12.2017 г. на тема: „Биоцидна активност 

на екстракти от Български растения - скрининг и защита на насаждения от картофи“ с 

ръководител доц. д-р Милена Николова, базова организация: Институт по биоразнообразие 

и екосистемни изследвания, БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

94КК/45/29.11.2021 г. на регистриран одитор №5530. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 115 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 57 500 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 5 783,95 лв. 

Непризнати разходи за първи етап: 0  лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 51 716,05 лв. 

Преведени средства за втори етап: 57 500 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 5 783,95 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 63 283,95 лв.  

Неизразходвани средства: 9 076,61 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 207,34 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 105 923,39 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 9 076,61 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ: 5 в статии /12 в научни форуми 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 в статия/ 5 в научни форуми 

Брой участия в научни форуми: 17 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 16/2 от 11.12.2017 г. 

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

94КК/45/29.11.2021 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 54 207,34 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 9 076,61 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 9 076,61 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 16/2 от 

11.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № ДН 16/2 от 11.12.2017 г. 

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

94КК/45/29.11.2021 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са 
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признати и законосъобразни в размер на 54 207,34 лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 9 076,61 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 9 076,61 лв. 

4. След възстановяване на сумата, проект по договор № ДН 16/2 от 11.12.2017 г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 16/3 от 11.12.2017 г. на тема: „Метаболитен профил 

и генетична изменчивост на видовете от род Thymus в България – научна основа за 

фитотерапията и потенциал за фармацията“ с ръководител доц. д-р Ина Анева, базова 

организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, във връзка с 

доклад за фактически констатации вх. № 94КК/8/17.01.2022 г. на регистриран одитор №5530. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 9 985,48 лв. 

Непризнати разходи за първи етап: 0  лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 50 014,52 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 9 985,48 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 69 985,48 лв.  

Неизразходвани средства: 12 487,96 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 497,52 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 107 512,04 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 12 487,96 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 5 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 5  

От тях с благодарност и към други проекти: 5 

Брой участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 16/3 от 11.12.2017 г. 

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

94КК/8/17.01.2022 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 57 497,52 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 12 487,96 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 12 487,96 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 16/3 от 

11.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 
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Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № ДН 16/3 от 11.12.2017 г. 

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

94КК/8/17.01.2022 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 57 497,52 лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 12 487,96 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 12 487,96 лв. 

4. След възстановяване на сумата, проект по договор № ДН 16/3 от 11.12.2017 г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 16/5 от 11.12.2017 г. на тема: „Лиофилизация   на 

търбухово съдържание от преживни животни за сравнителни изследвания   чрез in vitro 

методи“ с ръководител проф. д-р Стайка Лалева, базова организация: Земеделски институт - 

Стара Загора, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 94ММ/22/07.01.2021 г. 

на регистриран одитор №0432. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 13 332,49 лв. 

Непризнати разходи за първи етап: 0  лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 46 667,51 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 13 332,49 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 73 332,49 лв.  

Неизразходвани средства: 1 526,37 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 71 806,12 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 118 473,63 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 526,37 лв. 

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: 4 

От тях с благодарност само към ФНИ: 5  

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 16/5 от 11.12.2017 г. 

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

94ММ/22/07.01.2021 г. на регистриран одитор №0432, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 71 806,12 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2 726,47 лв., в т.ч.: 
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- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 1 526,37 лв. 

- неустойка за предаване на отчет със закъснение от 71 дни – 1 200,10 лв.  

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 16/5 от 

11.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № ДН 16/5 от 11.12.2017 г. 

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

94ММ/22/07.01.2021 г. на регистриран одитор №0432, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 71 806,12 лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2 726,47 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,00 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 1 526,37 лв. 

- неустойка за предаване на отчет със закъснение от 71 дни – 1 200,10 лв.  

4. След възстановяване на сумата, проект по договор № ДН 16/5 от 11.12.2017 г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 16/10 от 20.12.2017 г. на тема: „Транскриптомни и 

метаболомни изследвания на гени участващи в процесите на зреене на семената и 

нодулирането при бобови“ с ръководител гл. ас. д-р Марияна Радкова, базова организация: 

Агробиоинститут, ССА, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

94СС/12/17.12.2021 г. на регистриран одитор №0605. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 8 685,82 лв. 

Непризнати разходи за първи етап: 90,39  лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 51 223,79 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 909,61 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 8 685,82  лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 68 685,82 лв.  

Неизразходвани средства: 187,30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 88,01 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 68 410,51 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 119 634,30 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 275,31 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 2 
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Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № ДН 16/10 от 20.12.2017 г. 

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

94СС/12/17.12.2021 г. на регистриран одитор №0605, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 68 410,51 лв., сума на непризнатите разходи 88,01 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 275,31 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 88,01 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 187,30 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 16/10 от 

20.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

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

проект по договор № ДН 16/10 от 20.12.2017 г. 

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

94СС/12/17.12.2021 г. на регистриран одитор №0605, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 68 410,51 лв., сума на непризнатите разходи 

88,01 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 275,31 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 88,01 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 187,30 лв. 

4. След възстановяване на сумата, проект по договор № ДН 16/10 от 20.12.2017 г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

1.2.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета от изпълнението на 

договор №КП-06 М36/3 от 13.12.2019 г. на тема: „Използване на маркерно - асистирана 

селекция за подобряване качеството на твърдата пшеница“ с ръководител ас. д-р Красимира 

Танева, базова организация: Институт по полски култури - гр. Чирпан, във връзка с доклад 

за фактически констатации вх. № ФНИ-105/11.01.2022 г. на регистриран одитор №0432. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 30 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:  29 999,64 лв. 

Неизразходвани средства: 0,36 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 0,36 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № КП-06 М36/3 от 13.12.2019 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № ФНИ-

105/11.01.2022 г. на регистриран одитор №0432, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 29 999,64 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 0,36 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 0,36 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № КП-06 М36/3 от 

13.12.2019 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № КП-06 М36/3 от 13.12.2019 г. 

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

ФНИ-105/11.01.2022 г. на регистриран одитор №0432, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 29 999,64 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 0,36 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 0,36 лв. 

4. След възстановяване на сумата, проект по договор № КП-06 М36/3 от 13.12.2019 г. 

да бъде приключен като успешен. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н36/1 от 13.12.2019 г. на тема „Оптимизиране на състава 

и действието на растителни хидролизати за поддържане на почвеното плодородие в 

условията на устойчиво земеделие“, ръководител: проф. дн Николай Динев, базова 

организация: Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола 

Пушкаров", ССА и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №ФНИ-95/11.01.2022 

г.  от регистриран одитор с рег. №5530. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 215,69 лв. 

Неизразходвани средства: 13 784,31 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Средства, предвидени за втори етап: 60 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 (постдокторант) 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 7 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор №КП-06 Н36/1 от 13.12.2019 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище № ФНИ-

95/11.01.2021 г.  от регистриран одитор с рег. №5530, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 46 215,69 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/1 от 13.12.2019  г. в  

размер на 60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 784,31 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сума за отчитане за втори етап 73 784,31 лв.  

 

Решение на ИС:   

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

част по договор №КП-06 Н36/1 от 13.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище № 

ФНИ-95/11.01.2021 г.  от регистриран одитор с рег. №5530, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 46 215,69 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/1 от 13.12.2019  г. в  

размер на 60 000 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. Сумата ще 

бъде изплатена, когато бъде утвърдена Годишната оперативна програма на ФНИ за 

2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 784,31 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 73 784,31 лв.  

ИС препоръчва за следващия етап на проекта изразходването на средства да бъде 

прецизирано. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н36/6 от 13.12.2019 г. на тема „Иновативни решения за 

опазване на растителното здраве и получаване на качествени и здравословни плодове“, 

ръководител: проф. д-р Заря Ранкова, базова организация: Институт по овощарство – 

Пловдив и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №ФНИ-62/07.01.2022 г. от 

регистриран одитор с рег. №0636. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 118 000 лв. 

Преведени средства: 59 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 804,36 лв. 

Неизразходвани средства: 6 165,64 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 30,00 лв. 

Средства, предвидени за втори етап: 59 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 6 (5 постдокторанти) 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

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 много добра оценка на 

научната част по договор №КП-06 Н36/6 от 13.12.2019 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище № ФНИ-

62/07.01.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 804,36 лв. и сума на непризнатите разходи 30,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/6 от 13.12.2019  г. в  

размер на 58 970 лв., като от предвидената за втори етап сума – 59 000 лв. е приспадната 

сумата на непризнатите разходи в размер на 30,00 лв. Да бъде сключено допълнително 

споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 165,64 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сума за отчитане за втори етап е 65 165,64 лв. 

 

Решение на ИС:   

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

част по договор №КП-06 Н36/6 от 13.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище № 

ФНИ-62/07.01.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 52 804,36 лв. и сума на непризнатите 

разходи 30,00 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/6 от 13.12.2019  г. в  

размер на 58 970 лв., като от предвидената за втори етап сума – 59 000 лв. е 

приспадната сумата на непризнатите разходи в размер на 30,00 лв. Да бъде сключено 

допълнително споразумение. Сумата ще бъде изплатена, когато бъде утвърдена 

Годишната оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 165,64 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 65 165,64 лв. 

ИС препоръчва да се засили публикационната активност на колектива. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н36/12 от 17.12.2019 г. на тема „Галообразуващи 

нематоди в моделни агроценози – биономия, разпространение и управление на неприятелите   

(GALLNEM)“, ръководител: доц. д-р Женя Илиева, базова организация: Институт по 

почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ и във връзка с доклад 

за фактически констатации вх. №ФНИ-179/18.01.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 847,96 лв. 

Неизразходвани средства: 6 152,04 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Средства, предвидени за втори етап: 60 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1/0 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 0 

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: 1 

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

научната част по договор №КП-06 Н36/12 от 17.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище № ФНИ-

179/18.01.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 53 847,96 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/12 от 17.12.2019  г. в  

размер на 42 000 лв., като предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е редуцирана с 

коефициент 0,7. ПНЕК предлага да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 152,04 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сума за отчитане за втори етап е 48 152,04 лв. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание приетите оценки от ПНЕК приема задоволителна оценка на научната 

част по договор №КП-06 Н36/12 от 17.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище № 

ФНИ-179/18.01.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 53 847,96 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/12 от 17.12.2019  г. в  

размер на 42 000 лв., като предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е редуцирана 

с коефициент 0,7. Да бъде сключено допълнително споразумение. Сумата ще бъде 

изплатена, когато бъде утвърдена Годишната оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 152,04 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 48 152,04 лв. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н36/15 от 17.12.2019 г. на тема „Иновационен метод за 

оптимално торене на селскостопански култури“, ръководител: доц. д-р Здравка  Петкова, 

базова организация: Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията 

"Никола Пушкаров" и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №ФНИ-

73/10.01.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55 539,74 лв. 

Неизразходвани средства: 4 460,26 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Средства, предвидени за втори етап: 60 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 12 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ: 12 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 3 

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

научната част по договор №КП-06 Н36/15 от 17.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище № ФНИ-

73/10.01.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 55 539,74 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/15 от 17.12.2019  г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 460,26 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сума за отчитане за втори етап е 64 460,26 лв. 

 

Решение на ИС:   

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

част по договор №КП-06 Н36/15 от 17.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище № 

ФНИ-73/10.01.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 55 539,74 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/15 от 17.12.2019  г. в  

размер на 60 000 лв. Сумата ще бъде изплатена, когато бъде утвърдена Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 4 460,26 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 64 460,26 лв. 

 

  

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-1068 от 22.03.2022 г. от проф. Стефан Цаковски – председател 

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

договори и приемане на финансови отчети  

 

1.3.1. Заявление с вх. № 0907/28 от 08.03.2022 г. от гл. ас. д-р Тотка Тодорова, ръководител 

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

въглищна пепел“, Институт по катализ-БАН.  

Относно: Удължаване на срока на втори етап ДН19/5 от 2017 г. с 6  месеца до 21.01.2023 г. / 

предходно удължение с Протокол на ПНЕК № 11/ 09.04.2021  с 6 мес. до 21.07.2022 г./ 

Обосновка: Във връзка с изпълнение на работната програма по проект с ФНИ - ДН 19/5 от 

10 декември 2017 г. на тема „Каталитични приложения на зеолити синтезирани от въглищна 

пепел“, заявявам желание да бъде удължен срока за изпълнение на втори етап с шест месеца. 

Планираният срок за приключване на договора, заедно с предно удължение с шест месеца е 

21 юли 2022 г., а с исканото удължение ще бъде 21 януари 2023г. 

Мотиви: Създадената обстановка на COVID-19 пандемия не позволява провеждането на 

пълноценни лабораторни експерименти, чието осъществяване изостава от предвидената 

програма. Удължението е необходимо и да се осъществят планираните участия в 

конференции, по тематиката на проекта. 

Решение на ПНЕК:   

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

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

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

промяната, проект ДН19/5 от 2017 г. се удължава с още 6 месеца до 27.01.2023 г., като се 

сключи допълнително споразумение. 
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Решение на ИС: 

Приема втори етап на проект ДН19/5 от 2017 г. да бъде удължен с още 6 месеца до 

27.01.2023 г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

1.3.2. Доклад с вх. № 0907/29 от 08.03.2022 г. от гл. ас. д-р Тотка Тодорова, ръководител на 

договор № ДН19/5 от 2017 г., на тема: „Каталитични приложения на зеолити синтезирани от 

въглищна пепел“. Институт по катализ -БАН. 

Относно: включване на нов член в научния колектив на договор № ДН19/5 от 2017 г. 

Обосновка: В интерес на изпълнението на договора и в съгласие е чл. 2, ал.З от договора 

считам за целесъобразно да се направи промяна в научния колектив, която се състои във 

включването на нов член на колектива, а именно: 

студент Анастасия Люцканова. 

Дейността на студента ще се изразява като ценна лабораторна помощна дейност, която ще 

бъде в полза както за изпълнение на дейностите по проекта, така и за обучението и 

привличане към научно израстване на студента. 

Приложения:  
1. Декларация - съгласие за включване в екипа по проекта; 

2. Автобиография на Анастасия Люцканова; 

3. Писмено съгласие на членовете на екипа по договора с подписи; 

4. Актуализиран списък на работния колектив. 

Решение на ПНЕК:   

Приема включването на студент Анастасия Люцканова в научния колектив на договор № 

ДН19/5 от 2017 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема включването на студент Анастасия Люцканова в научния колектив на договор 

№ ДН19/5 от 2017 г. 

 

1.3.3. Доклад с вх. № ФНИ-707 от 23.02.2022 г. от доц. д-р Боряна Цанева, ръководител на 

договор КП-06-Н29/1 от 2018 г. на тема: „Функционални нанокомпозитни слоеве на основата 

на аноден алуминиев оксид и химичното му метализиране“, Технически университет -София.  

Относно: промяна на финансов план. 

Обосновка: За успешното финализиране на работата и отчитането на договор КП-06-Н29/1 

е необходимо: 

Промени във финансовия план, а именно прехвърляне на средства от перо „Разходи за 

командировки" в пера „Разходи за ДМА и ДНМА", „Разходи за услуги" и „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи". Прехвърлянето на средства се налага 

поради отмяна или промяна на формата на провеждане от присъствен в онлайн на 

международни конференции в чужбина през 2021 г., в които беше планирано участие. 

Прехвърлените средства ще бъдат изразходвани за: 

дооборудване на закупената по проекта апаратура; 

по-пълно охарактеризиране на синтезираните по работни пакети 1 и 3 материали; такси за 

участие в научни конференции, провеждани в София или онлайн (от перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи"); такси за публикуване с отворен 

достъп в индексирани списания (от перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи). 

Предвидените прехвърляния на средства между перата са както следва: 

> в бюджета на Технически университет - София (Базова организация) 

2488,55 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи за материали, 
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консумативи и други допустими разходи"; 

190,58 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Външни услуги"; 

578,54 лв. от перо „Разходи за ДМА и ДНМА" в перо „Външни услуги"; 

> в бюджета на ХТМУ (Партньорска организация 1) 

2000 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи"; 

> в бюджета на ИФХ-БАН (Партньорска организация 2) 

1000 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи за ДМА и нематериални активи, 

включително апаратура" 

2760 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи". 

Исканото прехвърляне на средства е в размер на 9017,67 лв. от общия размер на преките 

допустими разходи от допълнения финансов план за Етап 2 и не нарушава максималните 

стойности, определени в т. 3.6.2. от Насоките. 

Приложение: 

(1) Окончателен финансов план за Етап 2; 

(2) Промени във финансовия план за Етап 2; 

(3) Допълнен финансов план за Етап 2 (Неизразходвани средства от Етап 1 добавени към 

Финансов план за Етап 2 от отчета на Етап 1). 

Решение на ПНЕК: 

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

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

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

като е в размер на 15,31 % от общия размер на преките допустими разходи, като се сключи 

допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема прехвърляне на средства между перата по договор  КП-06-Н29/1 от 2018 г., 

както следва: 

> в бюджета на Технически университет - София (Базова организация) 

2488,55 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи"; 

190,58 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Външни услуги"; 

578,54 лв. от перо „Разходи за ДМА и ДНМА" в перо „Външни услуги"; 

> в бюджета на ХТМУ (Партньорска организация 1) 

2000 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи"; 

> в бюджета на ИФХ-БАН (Партньорска организация 2) 

1000 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи за ДМА и нематериални 

активи, включително апаратура" 

2760 лв. от перо „Разходи за командировки" в перо „Разходи за материали, 

консумативи и други допустими разходи". 

 

 

1.3.4. Доклад  с вх. № ФНИ-900 от 09.03.2022 г.  от проф. дн Владимир Димитров, 

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

лекарствени кандидати чрез синтетични модификации на природна шикимова киселина“, 

Институт по органична химия БАН. 

Относно: Включване на нов участник в проект КП-06-Н39/7 от 2019 г. 
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Обосновка: Като ръководител на проект КП-06-Н39/7 на тема „Откриване на нови 

лекарствени кандидати чрез синтетични модификации на природна шикимова киселина“, 

бих искал да ви представя за одобрение включването на Симеон Емилов Димитров като нов 

участник в същия проект. Той е редовен докторант в Института по микробиология „Стефан 

Ангелов” - БАН, Лаборатория по Молекулярна биология на микобактерии, с научен 

ръководител доц. Виолета Вълчева Русева (текущ участник в проекта). Част от задачите на 

проекта, свързани с биологична експериментална дейност, ще бъдат извършени от него, 

което ще даде възможност за повишаване на квалификацията и кариерното му развитие. 

Приложения: Документи съгласно изискванията на ФНИ: копие от молба за присъединяване 

към проекта и автобиография на Симеон Емилов Димитров; списък на участниците в 

проекта, които удостоверяват с подписите си (без подписите на чуждестранните участници) 

съгласието за предложената промяна. 

Решение на ПНЕК: 

Приема включването на докторант Симеон Емилов Димитров в научния колектив по договор 

КП-06-Н39/7 от 2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема включването на докторант Симеон Емилов Димитров в научния колектив по 

договор КП-06-Н39/7 от 2019 г. 

 

 

1.3.5. Доклад с вх. № ФНИ-692 от 22.02.2022 г. от доц. д-р Даниела Антонова, ръководител 

на договор КП-06-ОПР01/5 от 14.12.2018 г. на тема: „Автентичност и качество на ароматични 

продукти от български рози: бърза оценка чрез традиционни инструментални методи и 

„електронно обоняние“, Институт по органична химия с център по фитохимия-БАН. 

Относно: Удължаване на втори етап по договор КП-06-ОПР01/5 от 2018 г. с 12 месеца до 

21.11.2023  г. 

Обосновка: Както е описано в проектното предложение, част от анализите на проби 

розовото масло, е предвидено да се извършат в чужбина на апаратура (2D-GC, спектроскопия 

в близката инфрачервена област и Раманова спектроскопия с висока разделителна 

способност), която не е достъпна в България. Това изисква пътувания и престой на членове 

на колектива в Словакия и Германия в групите на чуждестранните партньори по проекта. 

През 2019 бяха осъществени работни посещения от доц. Даниела Антонова в Братислава, 

Словакия в групата на проф. Спаник и от проф. Людмил Антонов в Берлин, Германия, в 

групата на проф. Крамер. Бяха проведени хроматографски и спектрални изследвания на 

голям брой проби и беше получен голям масив от данни, обработката на които изисква 

специфичен софтуер, който като част от апаратурата, е наличен само в групите на 

съответните партньори в чужбина. 

Както е известно, пандемичната обстановка силно затрудни и в някои случаи направи 

невъзможни пътуванията и особено по-дългосрочния престой в чужбина. Ето защо, 

удължаването на срока на втория етап на проекта е от критична важност и ще даде 

възможност за завършване на започнатите изследвания. От друга страна, това ще позволи и 

събирането и изследването на по-голям брой проби, увеличавайки по този начин 

статистическата значимост на крайните резултати. 

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 
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промяната, проект КП-06-ОПР01/5 от 2018 г. се удължава с 12 месеца до 21.11.2023 г., като 

се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема проект КП-06-ОПР01/5 от 2018 г. да бъде удължен  втори етап с 12 месеца до 

21.11.2023 г., като се сключи допълнително споразумение. 

 

 

1.3.6. Уведомление с вх. № ФНИ-975 от 17.03.2021 г. от проф. дхн Людмил Антонов, 

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

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

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

Обосновка: с настоящия документ Ви уведомявам, че: 

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

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

17.03.2022г., Ви информирам, че правя следните промени във вътрешното разпределение на 

категория „Разходи за персонал“ за втори етап (бюджет за втората година, период 01.07.2021-

30.06.2022г.), както следва:  

От подкатегория „Старши сътрудници“ към подкатегория „Ръководител на проект“ – 13 

000лв; 

От подкатегория „Докторанти“ към подкатегория „Технически персонал“ – 18 000лв; 

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

невъзможността до този момент да привлечем докторанти, което налага да работим със 

студенти и пенсионирани колеги като технически сътрудници. Общия бюджет на категория 

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

подкатегориии ще бъде променен в съответствие с Насоките на ННП “Вихрен-2019“ по 

отношение разходите за персонал.  

Решение на ПНЕК:  

Приема за сведение прехвърлянето на средства по  договор КП-06-ДВ/9 от 2019 г., съгласно 

решение прието от Изпълнителен съвет в Протокол 37/09.10.2020 г.: „Вътрешното 

преразпределение на средства в група преки разходи „Разходи за персонал” не изисква 

решение на ПНЕК или ИС, тъй като средствата остават в същата група преки разходи“. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/10 от 16.12.2016 г. на тема: „Трансфер 

на сигнал в молекулната електроника чрез тавтомерен пренос на протон: малки молекули с 

роботизирани функции (MolRobot)“ с ръководител доц. д-р Даниела Неделчева-Антонова, 

Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН. 

  

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. (на 2 транша по 60 000лв.) 

Преведени средства за Първи етап: 60 000   лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  1 780,88 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 58 219,12 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 61 780,88 лв. 
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Преведени средства за Втори етап: 60 000   лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап:329,62 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Посочен преразход от финансовия одитор: 1.66 лв. (преразход по перо „Разходи за 

материал, консумативи и др. разходи”) 

 

Признати разходи за Втори етап:  61 451,26 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор:  119 670,38 лв. 

(I етап – 58 219,12 лв.; II етап – :  61 451,26 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 6 

От тях с импакт ранг: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 10 

От тях с благодарност и към други проекти: няма статии с благодарност към други 

проекти финансирани от ФНИ 

Участия в научни форуми: 10 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН09/10 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ВВ/3 от 22.07.2021 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/10 от 2016 г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 670,38 лв.;  

Признати разходи за Втори етап: 61 451,26 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства 329,62 лв. 

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

329,62 лв.   

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН09/10 

от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН09/10 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ВВ/3 от 22.07.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/10 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 670,38 лв.;  

Признати разходи за Втори етап: 61 451,26 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства 329,62 лв. 

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

размер на  329,62 лв. 
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4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН09/10 от 2016 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

  

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/16 от 16.12.2016 г. на тема: 

„Проектиране на нови противотуморни препарати на основа на метални комплекси“ с 

ръководител доц. д-р Галина Георгиева Генчева-Кисьовска, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“.  

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 86% 

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  13 496,82 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 46 503,18 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 73 496,82 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 305,52 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 73 191,30 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 694,48 лв. 

(I етап – 46 503,18 лв.; II етап – 73 191,30 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 (три) 

Брой млади учени в проекта: 3 (три) 

Брой научни публикации (общо): 1 (една) 

От тях с импакт фактор: 1 (една) 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 (една) 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 (нула) 

Участия в научни форуми: 11 (единадесет) 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН09/16 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/17 от 25.09.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/16 от 2016 г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 694,48 лв.;  

Признати разходи за Втори етап: 73 191,30 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 305,52 лв. 

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

305,52 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН09/16 

от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
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Решение на ИС: 

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

част по договор ДН09/16 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/17 от 25.09.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/16 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 694,48 лв.;  

Признати разходи за Втори етап: 73 191,30 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 305,52 лв. 

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

размер на  305,52 лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН09/16 от 2016 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/20 от 21.12.2016 г. на тема: „Интегриран 

подход за подобряване качеството, органолептичните свойства и биологичната активност на 

нови функционални храни от арония (Aronia melanocarpa) чрез копигментация и синергизъм 

в антиоксидантната активност“ с ръководител проф. д-р Петко Денев, Институт по органична 

химия с център по фитохимия - БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  97 400 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 48 700 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  4 846,35 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 43 853,65 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 53 546,35 

Преведени средства за Втори етап: 48 700 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 7 018,63 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи за Втори етап: 46 527,72 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 90 381,37 лв. 

(I етап – 43 853,65 лв.; II етап – 46 527,72 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 7 

От тях с импакт ранг: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 10 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 17 
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Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН09/20 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94НН/5 от 06.012022 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/20 от 2016 г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи общо – 90 381,37 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 46 527,72 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 7 018,63 лв. 

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

7 018,63  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН09/20 

от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН09/20 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94НН/5 от 06.012022 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/20 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 90 381,37 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 46 527,72 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 7 018,63 лв. 

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

размер на  7 018,63  лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН09/20 от 2016 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН09/15 от 16.12.2016 г. на тема: 

„Разработване и изпитване на нови синтетични методи за получаване на биологично активни 

природни съединения и техни аналози“ с ръководител проф. д-р Илиян Иванов, Пловдивски 

Университет „Паисий Хилендарски”.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  60 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 30 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  166,74 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 29 833,26 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 30 166,74 

Преведени средства за Втори етап: 30 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 188,08 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв.   
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Признати разходи за Втори етап: 29 978,66 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 59 811,92 лв. 

(I етап – 29 833,26 лв.; II етап – 29 978,66 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 5, (2 Q2, 1 Q3, 2 Q4 ) 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 2 (1 с Q4) 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 7 

Участия в научни форуми: 7, 6 доклада и 1 постер  

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН09/15 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ММ/9 от 08.03.2021 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/15 от 2016 г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи общо – 59 811,92 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 29 978,66 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 188,08 лв. 

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

на  188,08 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН09/15 

от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН09/15 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ММ/9 от 08.03.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН09/15 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 59 811,92 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 29 978,66 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 188,08 лв. 

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

размер общо на  188,08 лв.  

3. Приема за успешно приключен проект по договор ДН09/15 от 2016 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

от изпълнението на договор ДМ19/1 от 2017 г. на тема: „Нов подход за определяне 

ботаническия произход на монофлорни видове пчелен мед“ с ръководител гл.ас. д-р 

Елисавета Красимирова Младенова, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. 
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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: 340 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 660 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг:  

Участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ19/1 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № 94ЙЙ/11 от 03.09.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ19/1 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 19 660 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 340 лв. 

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

340 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ19/1 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ19/1 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № 94ЙЙ/11 от 03.09.2020 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ19/1 от 2017  

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 660 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 340 лв. 

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

размер на  340 лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ19/1 от 2017  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

от изпълнението на договор ДМ19/4 от 2017 г. на тема: „Фоточувствителни полимерни 

хидрогелове – синтез, свойства и изследване на техния потенциал като трансдермални 
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системи за доставка на кверцетин“ с ръководител гл. ас. д-р Марин Симеонов Симеонов, 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:   20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1 663,73 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма  

Признати разходи от финансовия одитор:  18 336,27 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 3  

Брой научни публикации (общо): 0 – публикувани, (2 публикации подготвени за печат) 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 9 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ 19/4 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № 94ЙЙ/16 от 18.09.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ19/4 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 18 336,27 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 663,73 лв. 

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

1 663,73  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ19/4 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ19/4 от 2017  г., поради липса  на публикационна 

активност. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № 94ЙЙ/16 от 18.09.2020 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ19/4 от 2017  

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 18 336,27 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 663,73 лв. 

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

размер на   1 663,73  лв. 

4. Приема за приключен проект по договор ДМ19/4 от 2017  г., като бъде подписан 

протокол за приключване на договора при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
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1.3.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор ДМ19/2 от 2017 г. на тема: „Наноструктури от ZnO, дотирани с 

благородни метали, за оптимални газ-сензорни свойства при облъчване със светлина“ с 

ръководител гл. ас. д-р Геновева Атанасова, Институт по обща и неорганична химия - БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 43,45 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 2,80 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 953.75 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 2 

Участия в научни форуми: 5 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ 19/2 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № 94КК/3 от 09.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ19/2 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 19 953,75 лв.  

Непризнати разходи – 2,80 лв.;   

Неизразходвани средства – 43,45 лв. 

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

43,45 лв. и непризнати от финансовия одитор в размер на 2,80 лв. или общо 46,25 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ19/2 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ19/2 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № 94КК/3 от 09.01.2020 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ19/2 от 2017  

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 953,75 лв.  

Непризнати разходи – 2,80 лв.;   

Неизразходвани средства – 43,45 лв. 

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

размер на   43,45 лв. и непризнати от финансовия одитор в размер на 2,80 лв. или общо 

46,25 лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ19/2 от 2017  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

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

от изпълнението на договор ДМ19/5 от 2017 г. на тема: „Модифициране с лантаноидни йони 

на волфрамати от типа MW2O8 (M= Zr, Hf) с цел влияние върху някои техни физични 

свойства“ с ръководител гл. ас. д-р Мартин Петров Цветков, Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:   20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 932.54 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 19.99 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 047.47  лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 1 

Участия в научни форуми: 5 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ 19/5 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № 94КК/15 от 20.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ19/5 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 19 047,47 лв.  

Непризнати разходи – 19,99 лв.;   

Неизразходвани средства – 932,54 лв. 

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

932,54 лв. и непризнати от финансовия одитор в размер на 19,99 лв. или общо 952,53 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ19/5 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

част по договор ДМ19/5 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № 94КК/15 от 20.01.2020 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ19/5 от 2017  

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 047,47 лв.  

Непризнати разходи – 19,99 лв.;   

Неизразходвани средства – 932,54 лв. 

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

размер на   932,54 лв. и непризнати от финансовия одитор в размер на 19,99 лв. или 

общо 952,53 лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ19/5 от 2017  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

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

от изпълнението на договор ДМ19/6 от 2017 г. на тема: „Формиране на анодни и 

функционални покрития чрез алтернативни еколого-съобразни методи върху алуминий и 

неговите сплави“ с ръководител гл. ас. д-р инж. Кристиян Асенов Гиргинов, ХТМУ София. 

 

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: 49.97 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 950.03 лв. 

Брой докторанти в проекта: няма 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 броя 

От тях с импакт фактор: 2 броя 

От тях с импакт ранг: 2 броя 

Участия в научни форуми: 2 броя 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ 19/6 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ГГ/3 от 22.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ19/5 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 19 950.03 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 49,97 лв. 

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

49,97 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ19/6 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ19/6 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ГГ/3 от 22.01.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ19/5 от 2017  г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 950.03 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 49,97 лв. 

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

размер на   49,97 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ19/6 от 2017  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
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1.3.16. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор КП-06-Н39/4 от 09.12.2019 г. на тема: „Разработване на нови 

многофункционални бензимидазоли с потенциално комбинирано антиоксидантно и 

антинеопластично действие” с ръководител проф. д-р Деница Янчева Панталеева,  Институт 

по органична химия с център по фитохимия – БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  60 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 311.81  лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 54 688,19 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5  

Брой научни публикации (общо): 2 бр 

От тях с импакт фактор: 2 бр 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

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-Н39/4 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-488/10.02.2022 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 54 688,19 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н39/4 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 311,81 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 311,81 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н39/4 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-488/10.02.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 54 688,19 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран  втори етап на договор КП-06-Н39/4 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. Сумата ще бъде изплатена, когато бъде утвърдена Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 311,81 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 311,81 

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

изпълнението на договор КП-06-Н39/10 от 09.12.2019 г. на тема: „Комплекси на 

флуоресцентни багрила с биомиметични молекулни контейнери - BIRDCagE” с ръководител 

проф. дхн Тодор Дудев,  СУ"Св. Кл. Охридски"-ФХФ.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8 371,87 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 628,13 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4 (излезли от печат) 

От тях с импакт фактор: 4  

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 4  

От тях с благодарност и към други проекти: няма 

Участия в научни форуми: 2  

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н39/10 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4592/09.12.2021 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51 628,13 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н39/10 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 371,87 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 371,87 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н39/10 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4592/09.12.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 628,13 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н39/10от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. Сумата ще бъде изплатена, когато бъде утвърдена Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 371,87 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 371,87 

лв. 
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1.4. Доклад с вх. № ФНИ-1107 от 23.03.2022 г. от проф. Румен Ценов – председател на 

ПНЕК по Физически науки относно предложения по доклади на ръководители на 

договори и приемане на финансови отчети  

 

1.4.1. Доклад с вх. № ФНИ-988 от 18.03.2022 г. от гл. ас.. д-р Янко Николов, ръководител на 

договор КП-06-М58/1 от 15.11.2021 г., на тема: Спектрални и спектрополяриметрични 

характеристики на междузвездната среда“, Институт по астрономия с национална 

астрономическа обсерватория -БАН.  

Относно: Промяна в научния колектив на договор КП-06-М58/1 от 2021 г. 

Обосновка: Моля да бъде включен към екипа за разработване на научно-изследователски 

проект “Спектрални и спектрополяриметрични характеристики на междузвездната среда” 

Надежда Яворова Маркова, студентка втори курс във Физически факултет на СУ “Св. 

Климент Охридски”, специалност “Квантова и космическа теоретична физика” и технически 

сътрудник в Институт по Астрономия с НАО. 

Приложения: 
Със съгласието на: 

1. Антоанета Аврамова-Бончева 

2. Стефан Стефанов 

Заявление от Надежда Маркова. 

Решение на ПНЕК: 

Приема включване в научния колектив по договор КП-06-М58/1 от 2021 г. на студент 

Надежда Маркова.  

 

Решение на ИС: 

Приема включване в научния колектив по договор КП-06-М58/1 от 2021 г. на студент 

Надежда Маркова.  

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/11 от 13.12.2016 г. на тема: 

„Експериментално изследване на адронни и ядрени взаимодействия и характеристики на 

кварк-глуонната плазма с установката NA61 в ЦЕРН“ с ръководител доц. д-р Мариян 

Богомилов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. (Председателят на ПНЕК по 

физика Румен Ценов е участник в договора и не участва в обсъждането.) 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  274,39 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 59725,61 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 60274,39 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3433,35 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв.   

Признати разходи за Втори етап: 56841,04 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116566,65 лв. 

(I етап – 59725,61 лв.; II етап – 56841,04 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 
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Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 20 

От тях с импакт фактор: 18 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност към ФНИ и към други проекти: 20   

Участия в научни форуми: 4  

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН08/11 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 26/7 от 26.01.2022 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/11 от 2016 г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи общо – 116566,65 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 56 841,04 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 3 433,35 лв. 

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

на  3 433,35 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН08/11 

от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН08/11 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 26/7 от 26.01.2022 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/11 от 2016 г. да 

бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 116566,65 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 56 841,04 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 3 433,35 лв. 

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

размер общо на  3 433,35 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН08/11 от 2016 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/18 от 14.12.2016 г. на тема: „Фази и 

възбудени състояния в магнитни системи със силна фрустрация“ с ръководител проф. дфн 

Недко Борисов Иванов, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков”, БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  100 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 50 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап: 6 286,32 лв.  

Непризнати разходи за Първи етап: 0,00 лв.  
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Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 43 713,68 лв. 
Сума за отчитане за Втори етап: 56 286,32 лв.  

Преведени средства за Втори етап: 50 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 13 851,88 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за Втори етап: 42 434,44 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 86 148,12 лв. 

(I етап – 43 713,68 лв.; II етап – 42 434,44 лв.) 

  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 16 (11 за Етап 1 и 5 за Етап 2) 

От тях с импакт фактор: 6  (2 за Етап 1 и 4 за Етап 2) 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 9  (8 за Етап 1 и 1 за Етап 2) 

От тях с благодарност само към ФНИ: 14 (11 за Етап 1 и 3 за Етап 2) 

От тях с благодарност и към други проекти: 2  (2 за Етап 2) 

Участия в научни форуми: 19 (13 за Етап 1 и 6 за Етап 2) 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН08/18 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/14 от 18.02.2021 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/18 от 2016 г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи общо – 86 148,12 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 42 434,44 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 13 851,88 лв. 

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

на  13 851,88 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН08/18 

от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН08/18 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/14 от 18.02.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/18 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 86 148,12 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 42 434,44 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 13 851,88 лв. 

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

размер общо на  13 851,88 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН08/18 от 2016 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/9 от 13.12.2016 г. на тема: „Послойно 

атомно отлагане на нанослоеве от диелектрици върху двудименсионни материали като 

активни компоненти за мултифункционални устройства“ с ръководител доц. д-р Димитър 

Захариев Димитров, Институт по Физика на Твърдото Тяло - БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап: 4 096,63 лв.  

Непризнати разходи за Първи етап: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 903,37 лв. 
Сума за отчитане за Втори етап: 64 096,63 лв.  

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 169,73 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за Втори етап: 63 926,90 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 830,27 лв. 

(I етап – 55 903,37 лв.; II етап – 63 926,90 лв.) 

  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 13 

От тях с импакт фактор: 8 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 13    

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 20   

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН08/9 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/16 от 22.02.2021 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/9 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:  

Признати разходи общо – 119 830,27 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 63 926,90  лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 169,73 лв. 

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

на  169,73 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН08/9 от 

2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН08/9 от 2016 г. 
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2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/16 от 22.02.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/9 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 830,27 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 63 926,90  лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 169,73 лв. 

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

размер общо на  169,73 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН08/9 от 2016 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/2 от 13.12.2016 г. на тема: 

„Течнокристален подход за оптимизиране функциите на моделни липидни мембрани при 

вграждане на наночастици“ с ръководител доц. д-р Юлия Генова, Институт по Физика на 

Твърдото Тяло - БАН. (Ръководителят на договора  е член на ПНЕК и не участва в 

обсъждането.) 

 

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: 4830,65  лв.  

Непризнати разходи за Първи етап: 37,38 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 131,97 лв. 
Сума за отчитане за Втори етап: 64 830,65 лв.  

Преведени средства за Втори етап: 59 962,62 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 7,59 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за Втори етап: 64 823,06 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 955,03 лв. 

(I етап – 55 131,97лв.; II етап – 64 823,06 лв.) 

  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 9 

(11, ако се броят 1 статия с ИФ и 1 глава от книга в процес на ревизия) 

От тях с импакт фактор: 7 

(8, ако се брои 1 статия в процес на ревизия) 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 9    

От тях с благодарност и към други проекти: 6 

Участия в научни форуми: 20   

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН08/2 от 2016 г. 
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2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/35 от 19.07.2021 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/2 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:  

Признати разходи общо – 119 955,03 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 64 823,06  лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 7,59 лв. 

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

на  7,59 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН08/2 от 

2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН08/2 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/35 от 19.07.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/2 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 955,03 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 64 823,06  лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 7,59 лв. 

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

размер общо на  7,59 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН08/2 от 2016 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

от изпълнението на договор ДМ18/3 от 2017 г. на тема: „Деформирани черни дупки: точни 

решения и наблюдателни следствия“ с ръководител гл. ас. д-р Петя Георгиева Недкова, 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

 

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: 1 394,38 лв.  

Непризнати разходи: 177,98 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 18 427,64 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 4 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 4 
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Участия в научни форуми: 4 (3 доклада на международни конференции,                                                           

1 доклад на факултетен семинар) 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ 18/3 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/4 от 10.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/3 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 18 427,64 лв.  

Непризнати разходи – 177,98 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 394,38 лв. 

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

1 394,38 лв. неизразходвани средства и непризнати разходи в размер на 177,98 лв., общо 

1 572,36 лв.   

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ18/3 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ18/3 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/4 от 10.01.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/3 от 2017  г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 18 427,64 лв.  

Непризнати разходи – 177,98 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 394,38 лв. 

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

размер на   1 394,38 лв. неизразходвани средства и непризнати разходи в размер на 

177,98 лв., общо 1 572,36 лв.   

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ18/3 от 2017  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

от изпълнението на договор ДМ18/4 от 2017 г. на тема: „Тестване на модифицирани теории 

на гравитацията с наблюдения на пулсари“ с ръководител гл. ас. д-р Калин Вилиянов 

Стайков, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

 

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: 5 239,92 лв.  

Непризнати разходи: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 14 760,08 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 
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Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 3 

Участия в научни форуми: 2 доклада на международни конференции 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ 18/4 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/9 от 14.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/4 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 14 760,08 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 5 239,92 лв. 

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

5 239,92 лв.   

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ18/4 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ18/4 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/9 от 14.01.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/4 от 2017  г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 14 760,08 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 5 239,92 лв. 

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

размер на   5 239,92 лв.   

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ18/4 от 2017  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

от изпълнението на договор ДМ18/1 от 2017 г. на тема: „Информационна геометрия на 

класически и квантови модели“ с ръководител гл. ас. д-р Цветан Иванов Вецов, Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв.  

Неизразходвани средства: 4 112.26 лв.  

Непризнати разходи: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 15 887.74 лв. 
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Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 5   

От тях с импакт фактор: 3    

От тях с импакт ранг: 2       

Участия в научни форуми: 6    

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ 18/1 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/5 от 10.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/1 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 15 887,74 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 112,26 лв. 

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

4 112,26 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ18/1 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ18/1 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/5 от 10.01.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/1 от 2017  г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 15 887,74 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 112,26 лв. 

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

размер на   4 112,26 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ18/1 от 2017  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

от изпълнението на договор ДМ18/5 от 20.12.2017 г. на тема: „Интерферометрична 

азимутонна автокорелация за измерване единични свръхкъси (фемтосекундни) лазерни 

импулси“ с ръководител гл. ас. д-р Николай Димитров, Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“. 

 

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: 144,56 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 
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Признати разходи от финансовия одитор: 19 855,44 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 (една излязла след предаване на отчета) 

От тях с импакт фактор: 2 броя 

От тях с импакт ранг: 1 броя 

От тях с благодарност само към ФНИ: 3     

От тях с благодарност и към други проекти:  3   

Участия в научни форуми: 5 броя 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ 18/5 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/15 от 18.09.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/5 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 19 855,44 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 144,56 лв. 

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

144,56 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ18/5 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ18/5 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/15 от 18.09.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/5 от 2017  г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 855,44 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 144,56 лв. 

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

размер на   144,56 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ18/5 от 2017  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

от изпълнението на договор ДМ18/6 от 20.12.2017 г. на тема: „Получаване на повърхнинни 

модификации на синтезирани керамични матрици чрез ултра-къси лазерни импулси и анализ 

на техните свойства за използване в тъканното инженерство на кости“ с ръководител ас. д-р 

Ирина Близнакова, Институт по Електроника- БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 
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Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 317,45 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 682,55 лв. 

Брой докторанти в проекта:1 

 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо):5 

От тях с импакт фактор:2 

От тях с импакт ранг: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 5 

Участия в научни форуми: 7 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ 18/6 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/29 от 20.12.2019 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/6 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 19 682,55 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 317,45 лв. 

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

317,45 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ18/6 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ18/6 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/29 от 20.12.2019 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/6 от 2017  

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 682,55 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 317,45 лв. 

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

размер на   317,45 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ18/6 от 2017  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

от изпълнението на договор ДМ18/7 от 20.12.2017 г. на тема: „Разработване на твърдотелни 

багрилни лазерни среди с висока фотостабилност“ с ръководител гл. ас. д-р Христо Тодоров 

Кисов, Институт по Оптически материали и технологии „Й. Малиновски“- БАН. 
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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: 2.23 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 997.77 лв. 

Брой докторанти в проекта:0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо):3 

От тях с импакт фактор:1 

От тях с импакт ранг: 2 

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 ДМ 18/7 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/12 от 17.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/7 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 19 997.77 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 2,23 лв. 

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

2,23 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ18/7 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ18/7 от 2017  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/12 от 17.01.2020 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ18/7 от 2017  г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 997.77 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 2,23 лв. 

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

размер на   2,23 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ18/7 от 2017  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

1.4.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за Окончателен 

етап след прекратяване на договор КП-06-ДВ/5 от 16.12.2019 г. на тема: „Обучение с 

утвърждение за контрол на неравновесна квантова материя /Reinforcement Learning to Control 

Quantum Matter away from Equilibrium/“ с ръководител д-р Марин Георгиев Буков, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 
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Решение на ИС прието с Протокол № 53/21.05.2021 г.: 

Решение на ИС:  

1. Въз основа на техническия доклад по проект REINFORCE и доклад с вх. № ФНИ-1600 от 

20.05.2021 г., приема да бъде прекратен договор КП-06-ДВ/5 по ННП „ВИХРЕН“ от 2019 г. 

тъй като не е спазено изискването за назначаване на поне един докторант и един 

постдокторант /старши асистент/ или поне един постдокторант и един старши сътрудник 

преди изтичането на шестия месец от началото на проекта съгласно чл. 7(3) т.10 от договора. 

2. След публикуване на настоящия протокол управителят да изпрати официално писмо за 

прекратяване на договора до ръководителя на проекта и ръководителя на базовата 

организация. Като дата за прекратяване на договора да се счита датата на получаване на 

писмото. 

3. В едномесечен срок от прекратяването на договора да бъде представен научен и финансов 

отчет, придружен с одитен доклад от регистриран експерт-счетоводител. Сумите на 

непреките разходи по договора (включително и сумата за финансов одит) да бъдат изчислени 

като процент от реално изразходваните средства по договора към датата на неговото 

прекратяване. 

4. В съответствие с чл. 15 от договора, непризнатите разходи от финансовия одитор и всички 

средства, които не са изразходвани към датата на прекратяване на договора, с изключение на 

средствата за финансов одит на финансовия отчет на проекта, да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“ в едномесечен срок от прекратяването. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 1 043 900лв. 

Преведени средства за I година:    209 000лв. 

Предвидени средства за II година:    207 900лв. 

Предвидени средства за III година:   :    209 550 лв. 

Неизразходвани средства за I година:   150 165,36 лв. / възстановени на 19.07.2021 г./ 

Непризнати разходи от финансовия одитор:  0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за I година: 58 834,64 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 4 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 5 

Участия в научни форуми: 7 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-ДВ/5 от 16.12.2019 г.  за изпълнението на научните задачите 

през първите 9 месеца от активността по него до прекратяването му. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2668/22.07.2021 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-ДВ/5 от 16.12.2019 г. да 

бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 58 834,64 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 150 165,36  лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер на   

150 165,36 лв. - възстановена на 19.07.2021 г. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за приключване на договор КП-06-ДВ/5 от 2019  

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-ДВ/5 от 16.12.2019 г. за изпълнението на научните 

задачите през първите 9 месеца от активността по него до прекратяването му. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2668/22.07.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-ДВ/5 от 

16.12.2019 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 58 834,64 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 150 165,36  лв. 

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

размер на   150 165,36 лв. - възстановена на 19.07.2021 г. 

4. Приема да бъде приключен проект по договор КП-06-ДВ/5 от 2019  г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н38/2 от 05.12.2019 г. на тема: „Сенки и релативистични 

изображения на акреционни дискове: нов поглед върху свойствата на компактните обекти ” 

с ръководител доц. д-р Петя Недкова,  СУ"Св. Кл. Охридски".  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120000 лв. 

Преведени средства: 60000 лв. 

Неизразходвани средства: 17003,58 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 42996,42 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 (един) 

Брой млади учени в проекта: 1 (един) 

Брой научни публикации (общо): 8 (осем) 

От тях с импакт фактор: 8 (осем) 

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

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

От тях с благодарност и към други проекти: 8 (осем) 

Участия в научни форуми: 6 (шест) 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н38/2 от 05.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-41/06.01.2022 г., че разходите по договора са признати и 
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законосъобразни в размер на 42 996,42 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н38/2 от 2019 г. в  размер 

на 56 796,42 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната сумата 

по т. 5 – 3 203,58 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 17 003,58 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 13 800 лв. да се прехвърли за втори 

етап на проекта. 

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

3 203,58 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап 

на проекта. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 800 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06- Н38/2 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-41/06.01.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 42 996,42 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н38/2 от 2019 г. в  размер 

на 56 796,42 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата по т. 5 – 3 203,58 лв., като се сключи допълнително споразумение. Сумата ще 

бъде изплатена, когато бъде утвърдена Годишната оперативна програма на ФНИ за 

2022 г. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 17 003,58 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 13 800 лв. да 

се прехвърли за втори етап на проекта. 

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

на  3 203,58 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 800 лв. 

 

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н38/5 от 05.12.2019 г. на тема: „Функционализация на 3D- 

принтирани фиброзни матрици чрез фемтосекундно лазерно моделиране ” с ръководител 

доц. д-р Екатерина Йорданова,  Институт по физика на твърдото тяло “Академик Георги 

Наджаков” – БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап: 5 461,01 лв.  

Непризнати разходи за Първи етап: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 54 538,99 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 
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Брой научни публикации (общо): 8  (публикувани 6 бр.; приети за печат 2 бр.) 

От тях с импакт фактор: 2   (публикувани 2 бр.) 

От тях с импакт ранг: 6     (публикувани 4 бр.; приети 2 бр.)  

В публикациите е отбелязано, че съответният резултат е постигнат по проект, финансиран от 

ФНИ, т.е. те отговарят на изискванията на чл. 70 от ПФНИ. 

Участия в научни форуми: 9   (4 устни доклади и 5 постерни) 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н38/5 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4586/09.12.2021 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 54 538,99 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н38/5 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 461,01 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 461,01 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06- Н38/5 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4586/09.12.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 54 538,99 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде  финансиран  втори етап на договор КП-06-Н38/5 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. Сумата ще бъде изплатена, когато бъде утвърдена Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 461,01 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 461,01 

лв. 

 

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н38/10 от 05.12.2019 г. на тема: „Изследване 

кристализационния механизъм на графен и въглеродни нанотръби върху каталитични 

повърхности ” с ръководител проф. д-р Петър Методиев Рафаилов,  Институт по физика на 

твърдото тяло “Академик Георги Наджаков” – БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап: 4 827,21 лв.  

Непризнати разходи за Първи етап: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 172,79 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 
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Брой научни публикации (общо): 5  (публикувани 3 бр.; приети за печат 2 бр.) 

От тях с импакт фактор: 3   (публикувани 2 бр.; приети 1 бр.) 

От тях с импакт ранг: 2     (публикувани 1 бр.; приети 1 бр.)  

От тях с благодарност само към ФНИ: 2  

От тях с благодарност и към други проекти: 3      

Участия в научни форуми: 4    

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н38/10 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-866/07.03.2022 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 55 172,79 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н38/10 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 827,21 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 64 827,21 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06- Н38/10 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-866/07.03.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 55 172,79 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран  втори етап на договор КП-06-Н38/10 от 2019 г. в  

размер на 60 000 лв. Сумата ще бъде изплатена, когато бъде утвърдена Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 827,21 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 64 827,21 

лв. 

 

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н38/12 от 06.12.2019 г. на тема: „Астрофизични 

ограничения върху уравнението на състоянието на неутронната материя и ефекти, дължащи 

се на съвременни реалистични ядрени потенциали, включващи многонуклонни 

взаимодействия ” с ръководител д-р Стоян Райков Мишев,  Нов български университет.  

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8 540.45 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 459.55 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 (един) 

Брой млади учени в проекта: 2 (двама студенти) 

Брой научни публикации (общо): 6  
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От тях с импакт фактор: 5 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 5 

Участия в научни форуми: 7 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н38/12 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-165/18.01.2022 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51 459,55 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н38/12 от 2019 г. в  размер 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 540,45 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 540,45 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06- Н38/12 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-165/18.01.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 459,55 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран  втори етап на договор КП-06-Н38/12 от 2019 г. в  

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

изплатена, когато бъде утвърдена Годишната оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 540,45 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 540,45 

лв. 

 

 

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-1094 от 23.03.2022 г. от проф. Соня Милева-Божанова – 

председател на ПНЕК по Обществени науки относно предложения по доклади на 

ръководители на договори и приемане на финансови отчети.  

 

1.5.1. Уведомление с вх. №113/14.03.2022 г. от гл.ас. д-р Елисавета Димитрова Цветкова, 

ръководител на проект по договор КП-06-М35/ 2 от 18.12.2019 г., на тема: „Информационен 

портал относно мобилно обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси“, 

базова организация УниБИТ.  

Относно: удължаване на срока на изпълнение с още 2 месеца, считано от 18.06.2022 г.  

Обосновка: „Удължението на срока е необходимо заради  участие в международна 

конференция в Палма де Майорка 4-6 юли 2022 г.“ с цел популяризиране на постигнатите 

резултати от изпълнението на проекта.“ 

Решение на ПНЕК:   

Проекът вече има одобрено 6 месечно удължение + 2 месеца служебни /Протокол 6 на ИС от 

26.11.2021 г./. ПНЕК приема уведомлението и предлага на ИС да приеме удължаване на срока  
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на договор  КП-06-М35/ 2 от 18.12.2019 г. с още 2 месеца, като се сключи Допълнително 

споразумение. Срок за приключване – 18.08.2022 г. Срок за отчитане 18.09.2022 г. 

 

 Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока  на договор  КП-06-М35/ 2 от 18.12.2019 г. с още 2 

месеца, като се сключи Допълнително споразумение. Срок за приключване – 

18.08.2022 г. Срок за отчитане 18.09.2022 г. 

 

 

 

1.5.2. Уведомление с вх. №ФНИ-967 от 14.03.2022 г. от инж. д-р Евелина Любомирова 

Здравкова-Величкова, ръководител на проект по договор КП-06-М35/1 от 18.12.2019 г., на 

тема: „Модел за проучване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в 

университетска среда“, базова организация УниБИТ.  

Относно: удължаване на срока на изпълнение с още 6 месеца, считано от 18.06.2022 г.  

Обосновка: „Удължението на срока е свързано с необходимостта да се популяризират 

постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта, както и участие в 

международни форуми. В допълнение от резултатите по проекта се подготвя учебник по 

две нови дисциплини, внедрени в учебния процес в рамките на проекта.“ 

Решение на ПНЕК:   

Проектът вече има одобрено 6 месечно уъдлжение /Протокол 5 на ПНЕК от 19.11.2021 г. /. 

ПНЕК приема уведомлението и предлага на ИС да приеме удължаване на срока  на договор  

КП-06-М35/ 1 от 18.12.2019 г. с още 6 месеца, като се сключи Допълнително споразумение. 

Срок за приключване – 18.12.2022 г. Срок за отчитане 18.01.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване на срока  на договор  КП-06-М35/ 1 от 18.12.2019 г. с още 6 

месеца, като се сключи Допълнително споразумение. Срок за приключване – 

18.12.2022 г. Срок за отчитане 18.01.2023 г. 

 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н35/1 от 18.12.2019 г., на тема: „Психологически аспекти 

на здравните неравенства и качеството на живот“, с ръководител проф. дпсн Соня 

Карабельова, базова организация: СУ 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: 117 960лв. 

Преведени средства за Етап 1: 58 980лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 852.70лв.  

Неизразходвани средства: 19 127.30лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3  (2 под печат с представени служебни бележки за 

приемане за печат) 
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От тях с импакт фактор: 1 (под печат с представена служебна бележка за 

приемане за печат) 

           От тях с импакт ранг: 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 № Н35/1 от 18.12.2019 г. 

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

-642 от 18.02.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 0387, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 39 852.70 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № Н35/1 от 2019 г. в  размер на 53 

737.70 лв., като от предвидената за втори етап сума от 58 980.00 лв. е приспадната сумата по 

т. 5 от 5 242.30 лв., като се сключи Допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 19 127.30лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа /55 540 лв./, в размер на 13 885 лв. да се 

прехвърли за втори етап на проекта. 

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

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

на проекта. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 72 865 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор № Н35/1 от 18.12.2019 г. 

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

ФНИ -642 от 18.02.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 0387, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 39 852.70 лв. сума на 

непризнатите разходи няма. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № Н35/1 от 2019 г. в  размер на 53 

737.7 лв., като от предвидената за втори етап сума от 58 980.00 лв. е приспадната 

сумата по т. 5 от 5 242.30 лв., като се сключи Допълнително споразумение. Сумата 

ще бъде изплатена, когато бъде утвърдена Годишната оперативна програма на ФНИ 

за 2022 г. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 19 127.30  лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 13 885 лв. да 

се прехвърли за втори етап на проекта. 

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

на 5 242.30 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 72 865 лв. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н35/10 от 18.12.2019 г., на тема: „Концептуален 

образователен модел за повишаване на информационната грамотност в информационна 

среда“, с ръководител проф. д. ик. н. Стоян Денчев, базова организация: УниБИТ във връзка 

с доклад за фактически констатации.  
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Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 96% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв 

Преведени средства за Етап 1: 60 000 лв 

Неизразходвани средства: 227,83 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 772,17 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 32 

 От тях с импакт фактор: 0 (20 предстояща индексация в сборници от 

конференции) 

 От тях с импакт ранг: 0 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 31 

Участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част на проект по договор № КП-06-Н 35/10 от 18.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище №ФНИ -124 

от 14.01.2022 г., от регистриран одитор с рег. №0318, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 59 772,17 лв. Непризнатите разходи няма. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор № КП-06-Н 35/10 от 18.12.2019 

г. в размер на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства 227,83 лв., да бъде прехвърлена към втория етап.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 60 227.83 лв. 

 

 Решение на ИС: 

1. Приема „Много добра“ оценка на научната част на проект по договор № КП-06-

Н 35/10 от 18.12.2019 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище 

№ФНИ -124 от 14.01.2022 г., от регистриран одитор с рег. №0318, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 59 772,17 лв. Непризнатите 

разходи няма. 

3. Приема финансиране на втория етап на договор № КП-06-Н 35/10 от 18.12.2019 г. 

в размер на 60 000 лв. Сумата ще бъде изплатена, когато бъде утвърдена Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Сумата на неизразходваните средства 227,83 лв., да бъде прехвърлена към втория 

етап.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втория етап на проекта е 60 227.83 лв. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н35/12 от 18.12.2019 г., на тема: „Иновативен подход за 

разработване на информационна система за превенция и разкриване на финансово-

митнически нарушения“, с ръководител проф. д-р Георги Илинчев Попов, базова 

организация: Технически университет - София  във връзка с доклад за фактически 

констатации.  
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Данни за проекта: 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 22 705,56 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 37 294.44 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 3 

 От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 7  

От тях с благодарност и към други проекти: 0  

Участия в научни форуми: 10 броя 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор № Н35/12 от 18.12.2019 г.  

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

4428 от 03.12.2021 г. от регистриран одитор с рег. № 372, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 37 294.44 лв. Непризнати разходи няма.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № Н35/12 от 2019 г. в размер на 51 

094.44 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000.00 лв. е приспадната сумата от 

8 905.56 лв., като се сключи Допълнително споразумение.  

4. Частта от неизразходваните средства (общо 22 705,56 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи /55 200 лв./ за етапа, в размер на 13 800 лв. да се 

прехвърли за втори етап на проекта.  

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

8 905.56 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап 

на проекта.  

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 800 лв.  

 

 Решение на ИС: 

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

научната част по договор № Н35/12 от 18.12.2019 г.  

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

№ФНИ-4428 от 03.12.2021 г. от регистриран одитор с рег. № 372, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 37 294.44 лв. Непризнати 

разходи няма.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор № Н35/12 от 2019 г. в размер на 51 

094.44 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000.00 лв. е приспадната 

сумата от 8 956.56 лв., като се сключи Допълнително споразумение. Сумата ще бъде 

изплатена, когато бъде утвърдена Годишната оперативна програма на ФНИ за 2022 г. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 22 705,56 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи /55 200 лв./ за етапа, в размер на 

13 800 лв. да се прехвърли за втори етап на проекта.  
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5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер 

на 8 905.56 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта.  

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 800 лв.  

 

 

1.5.6.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН05/1, от 14.12.2016 г., на тема: „Комуникационен модел на 

интерактивнa oбразователна среда за непрекъснато и следдипломно професионално и 

продължаващо обучение в сферата на културните и творчески индустрии, с ръководител доц. 

д-р Румелина Илиева Василева, базова организация: УниБИТ  във връзка с доклад за 

фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95.5%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Етап 1: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Етап 1: 0 лв. 

Непризнати разходи за Етап 1: 0 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Етап 1: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за Етап 2: 60 000 лв.  

Преведени средства за Етап 2: 60 000 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  58 735.06 лв. 

Неизразходвани средства за Етап 2: 1 264.94 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118 735.06 лв. 

(Етап 1-60 000 лв.; Етап 2 – 58 735.06 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 264.94 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 / 0: придобили степен по време на проекта 

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо): 22 (в т.ч. 1 без представена служебна бележка 

за приемане за печат) 

 От тях с импакт фактор:  9       

            От тях с импакт ранг - 0 

Брой участия в научни форуми: 16 конференции 

 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част на проект по договор ДН 05/1 от 14.12.2016 г 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №93PP10 от 

05.07.2021 г. на регистриран одитор №0318, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 118 735.06 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства следва са в размер на 1 264.94 лв.  и следва да бъдат 

възстановени на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект 

№ ДН 05/1 от 14.12.2016 г. да бъде успешно приключен. 

 

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

научната част на проект по договор ДН 05/1 от 14.12.2016 г 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №93PP10 от 

05.07.2021 г. на регистриран одитор №0318, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 118 735.06 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства следва са в размер на 1 264.94 лв.  и следва да бъдат 

възстановени на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 05/1 

от 14.12.2016 г. да бъде успешно приключен. 

 

 

1.5.7.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН 05/5 от 14.12.2016 г., на тема: „Иновативен модел за 

изследване и  cоциализация на странджанското книжовно-документално културно 

наследство“, с ръководител доц. д-р Елена Савова, базова организация: УниБИТ  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: 120 000 лв. 

Преведени срества за Етап 1: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Етап 1: 6 838.40 лв. 

Непризнати разходи за Етап 1: 0 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Етап 1: 53 161.60 лв. 

Сума за отчитане на Етап 2: 66 838.40 лв. 

Преведени средства за Етап 2: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Етап 2: 607,24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за Етап 2: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Етап 2: 66 231.16 лв.  

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 392.76 лв. 

(Етап 1 - 53 161.60 лв.; Етап 2 - 66 231.16 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 (първоначално 2). 

Брой млади учени в проекта: 5 (първоначално 3) 

Брой научни публикации: 24 

 От тях с импакт фактор: 12 (статии са в сборници, индексирани  в Web of 

Science. 

 От тях с импакт ранг: 0 

 Неиндексирани в бази данни: 12 статии 

От тях с благодарност само към ФНИ: 24 

Участия в научни форуми: 9  

Брой организирани научни форуми (ако има такива): 1 научна конференция; 2 

уъркшопа 

 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част на проект по договор ДН 05/5 от 14.12.2016 г 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. № 94РР12 от 

14.07.2021 г. на регистриран одитор №0318, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 119 392.76 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  607.24 лв. и следва да се възстановят на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

ДН 05/5 от 14.12.2016 г. да бъде успешно приключен. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор ДН 05/5 от 14.12.2016 г 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. № 94РР12 от 

14.07.2021 г. на регистриран одитор №0318, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 119 392.76 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  607.24 лв. и следва да се възстановят на 

ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 05/5 

от 14.12.2016 г. да бъде успешно приключен. 

 

1.5.8.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН 05/7 от 14.12.2016 г., на тема: „Новата празничност, 

общности, идентичности и политика в ХХI век““, с ръководител проф. Райна Гаврилова, 

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

констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 769,84 лв. 

Преведени средства Етап 1: 59 884.92 лв. 

Неизразходвани средства за Етап 1: 10 565.16 лв. 

Непризнати разходи за Етап 1: 6,57 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Етап 1: 49 319.76 лв. 

Сума за отчитане за Етап 2: 70 443.51 лв.  

Преведени средства за Етап 2: 59 878.35 

Неизразходвани средства: 13 234,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 6,57 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 202.47 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 106 522.23 лв. 

(Етап 1 - 49 319.76 лв.; Етап 2 – 57 202.47 лв.) 

Сума за възстановяване: 13 241,04 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 и 3 пост-докторанти 

Брой научни публикации (общо): 31 и 2 монографии 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой патенти, вкл.  регистрирани патентни заявки: н.п. 

Брой участия в научни форуми: 33 
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Решение на ПНЕК: 

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

научната част на проект по договор ДН 05/7 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №94ЙЙ10 от 

02.09.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 106 522.23 лв. Непризнати разходи – 6,57 лв.  

3. Неизразходваните средства са в размер на  13 234,47 лв.  

Обща сума за възстановяване 13 241,04 лв.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

ДН 05/7 от 14.12.2016 г. да бъде успешно приключен. 

 

 Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор ДН 05/7 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №94ЙЙ10 от 

02.09.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора за са признати 

и законосъобразни в размер на 106 522.23 лв. Непризнати разходи – 6,57 лв.  

3. Неизразходваните средства са в размер на  13 234,47 лв.  

Обща сума за възстановяване 13 241,04 лв.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 05/7 

от 14.12.2016 г. да бъде успешно приключен. 

 

1.5.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДH05/ 9 от 14.12.2016 г., на тема: „Поколенчески модели на 

справяне с житейски кризи: биографични, социални и институционални дискурси“, с 

ръководител доц. д-р Галина Николаевна Гончарова, базова организация: СУ във връзка с 

доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 106 327.00 лв.  

Преведени средства за Етап 1: 53 163.50 лв. 

Неизразходвани средства за Етап 1: 2 986.61 лв. 

Непризнати разходи за Етап 1: 0 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Етап 1: 50 176.89 лв. 

Сума за отчитане за Етап 2: 56 150.11 лв.  

Преведени средства за втори етап: 53 163.50 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 51 459.78 лв. 

Неизразходвани средства: 4 690. 33 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 101 636.67 лв. 

(Етап 1 - 50 176.89 лв.; Етап 2 – 51 459.78 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 48 за втори етап 

От тях с импакт фактор: 1 (+ 1 материал, който е под печат, но не е представена 

бележка за приемане за печат) 

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

 Участия в научни форуми: 28, организирани от екипа - 3 
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Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор ДН 05/9 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. №94ЙЙ/9 от 

21.07.2021г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 101 636.67 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните са средства са в размер на 4 690. 33 лв. и следва да бъдат възстановени 

на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

ДН 05/9 от 14.12.2016 г. да бъде успешно приключен. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част на проект по договор ДН 05/9 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. №94ЙЙ/9 от 

21.07.2021г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 101 636.67 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните са средства са в размер на 4 690. 33 лв. и следва да бъдат 

възстановени на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 05/9 

от 14.12.2016 г. да бъде успешно приключен. 

 

 

 

1.5.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН05/14 от 15.12.2016 г., на тема: „Комплексен, интегриран 

мулти-компонентен проект при изследване на дислексия на развитието“, с ръководител доц. 

д-р Юлиана Душанова, базова организация: Институт за Изследване на населението и човека 

- БАН във връзка с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 878,00 лв. 

Преведени средства за Етап 1: 53 163.50 лв. 

Неизразходвани средства за Етап 1: 3390.79 лв. 

Непризнати разходи за Етап 1: 0 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Етап 1: 49 772.71 лв. 

Сума за отчитане за Етап 2: 63 329,79 лв. 

Преведени средства за Етап 2: 59 939,00 лв  

Признати разходи от финансовия одитор: 61 871,53 лв. 

Неизразходвани средства: 1 458,26 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 111 644.24 лв. 

(Етап 1 - 49 772.71 лв.; Етап 2 – 61 871,53 лв 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 18 
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 От тях с импакт фактор: 7 

 От тях с импакт ранг: 0 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 18 

Участия в научни форуми: 13 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор ДН 05/14 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. №94ВВ/4 от 

26.07.2021г. на регистриран одитор №0173, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 111 644.24 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 1 458.26 лв. и следва да се възстановят на ФНИ.  

3. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

ДН 05/14 от 14.12.2016 г. да бъде успешно приключен. 

 

 Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор ДН 05/14 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. №94ВВ/4 от 

26.07.2021г. на регистриран одитор №0173, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 111 644.24 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 1 458.26 лв. и следва да се възстановят 

на ФНИ.  

3. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 05/14 

от 14.12.2016 г. да бъде успешно приключен. 

 

 

 

1.5.11.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН15/5 от 11.12.2017 г., на тема: „Политически употреби на 

Възраждането: исторически наследства и съвременност“, с ръководител Доц. д. с. н. 

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

фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95,5 % 

Първоначална обща сума на договора: 103 272, 94 лв. 

Преведени средства за Етап 1:  51 636.47лв. 

Неизразходвани средства за Етап 1: 11 893.75 лв. 

Непризнати разходи за Етап 1: 0 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Етап 1:  39 742.72 лв. 

Преведени средства за Етап 2: 51 636.47 лв. 

Прехвърлени средства от Етап 1: 11 893.75 лв. 

Сума за отчитане на Етап 2: 63 530.22  лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 23 751, 82  лв.  

Неизразходвани средства: 39 778,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 63 494.54 лв. 
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(Етап 1 - 39 742.72 лв.; Етап 2 – 23 751. 82  лв.  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 23 и 1 монография 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой патенти, вкл.  регистрирани патентни заявки: н.п. 

Брой участия в научни форуми:  общо 6 – 2 в международни форуми и 4 в 

национални форуми. 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор ДН 15/5 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. №94ЙЙ/19 от 

20.12.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 23 751.82 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 39 778.40 лв. и следва да се възстановят на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

ДН 15/5 от 11.12.2017 г. да бъде успешно приключен. 

 

 Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор ДН 15/5 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. №94ЙЙ/19 от 

20.12.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 103 272, 94 лв. 

Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 39 778.40 лв. и следва да се възстановят 

на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 15/5 

от 11.12.2017 г. да бъде успешно приключен. 

 

 

1.5.12.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН15/9  от 11.12.2017 г., на тема: „Синергия между 

процесуална философия и елементи на изкуствен интелект“, с ръководител проф. дфн 

Веселин Петров, базова организация: ИФС – БАН 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: 109 440 лв. 

Преведени средства за Етап 1:  54 720 лв. 

Неизразходвани средства за Етап 1: 8 605.51 лв. 

Непризнати разходи за Етап 1: 0 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Етап 1:  46 114.49 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 63 325.51лв.  

Преведени средства за Етап 2: 54 720 лв.  
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Прехвърлени средства от Етап 1: 8 605.51  

Признати разходи от финансовия одитор:  63 165.52 лв. 

Неизразходвани средства: 159.99 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0  

Общо признати разходи от финансовия одитор: 109 280.01 лв. 

(Етап 1 - 46 114.49 лв.; Етап 2 – 63 165.52 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 159.99лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо): 25 ( в т.ч. 2 монографии, 11 под печат, за които няма 

представени служебни бележки за приемане за печат) 

 От тях с импакт фактор:  10 

          От тях с импакт ранг: 1 (4 под печат, за които няма представени служебни 

бележки за приемане за печат) 

Брой участия в научни форуми: 15 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор ДН 15/9 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. №94ЙЙ/9 от 

21.07.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 109 280.01 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 159.99 лв. и следва да се възстановят на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

ДН 15/9 от 11.12.2017 г. да бъде успешно приключен. 

 

 Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор ДН 15/9 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. №94ЙЙ/9 от 

21.07.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 109 280.01 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 159.99 лв. и следва да се възстановят на 

ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 15/9 

от 11.12.2017 г. да бъде успешно приключен. 

 

 

1.5.13.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН15/10 от 11.12.2017 г., на тема: „Иновативната 

неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за 

развитите и развиващите се държави, с акцент върху България“, с ръководител Проф. д-р. 

Силвия Трифонова Трифонова, 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: 115 108.68 лв. 

  Преведени средства за Етап 1:  57 554.34 лв. 
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Неизразходвани средства за Етап 1: 7 191.10 лв. 

Непризнати разходи за Етап 1: 0 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Етап 1:  50 363.24 лв. 

Преведени средства за Етап 2: 57 554,34 лв.  

Прехвърлени средства от Етап 1: 7 191.10 лв. 

Сума за отчитане на Етап 2: 64 745.44 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 64 371.8 лв. 

Неизразходвани средства: 373.64 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 114 735.04 лв. 

(Етап 1 - 50 363.24 лв.; Етап 2 – 64 371.8 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 38 (18 статии, 17 доклади и съобщения, 1 

сборник, 1 финален отчет, 1 монографиs).  

От тях с импакт фактор: 2  (От посочените общо 7 пубикации 2 не са по 

темата, 3 са подадени за индексация в сборник от конференция) 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 2 (1 публикувана + 1 

сл.бележка от УНСС) 

Участия в научни форуми: 23  

Развити сътрудничества и научни мрежи от страна на членовете на проекта: 3 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор ДН 15/10 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. №26/ 5 от 

12.01.2022 г. на регистриран одитор №0502, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 114 735.04 лв. 

Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 373.64 лв. и следва да се възстановят на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

ДН 15/10 от 11.12.2017 г. да бъде успешно приключен. 

 

 Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор ДН 15/10 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. №26/ 5 от 

12.01.2022 г. на регистриран одитор №0502, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 114 735.04 лв. 

Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 373.64 лв. и следва да се възстановят на 

ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 15/10 

от 11.12.2017 г. да бъде успешно приключен. 

 

1.5.14.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН15/14 от 18.12.2017 г, на тема: „Некласическа наука и 

некласически логики. Философско-методологически анализи и оценки“, с ръководителчл. 
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кор. Ангел Стефанов, базова организация: ИФС - БАН във връзка с доклад за фактически 

констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 88 070 лв. 

Преведени средства за Етап 1:  44 035 лв. 

Неизразходвани средства за Етап 1: 5 807.82 лв. 

Непризнати разходи за Етап 1: 0 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор за Етап 1:  38 227.18 лв. 

Преведени средства за втори етап: 44 035 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 5 807.82 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 49 842.82 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор:  17 809.89 лв. 

Неизразходвани средства: 32032.93лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0  

Общо признати разходи от финансовия одитор: 56 037.07 лв. 

(Етап 1 - 38 227.18 лв.; Етап 2 – 17 809.89 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 32 032.93лв.. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации: 17 (в т.ч. 1 монография и 1 тематичен сборник) 

  От тях с импакт фактор:  0 

            От тях с импакт ранг -  0 

Брой участия в научни форуми: 13  

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор ДН 15/14 от 18.12.2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №9433/ 1 от 

05.01.2022 г.  на регистриран одитор № 0417 / 1998 , че разходите по договора за втори 

окончателен етап са признати и законосъобразни в размер на 17 809.89лв. или за целия 

размер по договора 56 037.07лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  32 032.93 лв. и следва да се възстанови на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект по 

договор № ДН 15/14 от 18.12.2017 г. да бъде успешно приключен. 

 

 Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор ДН 15/14 от 18.12.2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №9433/ 1 от 

05.01.2022 г.  на регистриран одитор № 0417 / 1998 , че разходите по договора за втори 

окончателен етап са признати и законосъобразни в размер на 17 809.89лв. или за целия 

размер по договора 56 037.07лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  32 032.93 лв. и следва да се възстанови 

на ФНИ. 
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4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект по договор 

№ ДН 15/14 от 18.12.2017 г. да бъде успешно приключен. 

 

 

1.5.15.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № КП-06-М25/2 от 13.12.2018 г, на тема: „Изследване на 

регионалните и местните социално-икономически неравенства в България (ReLoSEIn)“, с 

гл.ас. д-р Ивайло Христов, базова организация: ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 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: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 5 696, 07 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0. 

Признати разходи от финансовия одитор: 14 303, 93 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации: 9 (в т. ч. 7 статии и 2 монографии) 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 2 

 От тях с благодарност само към ФНИ:  

Участия в научни форуми: 8 (в т.ч. 3 международни)   

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор КП-06-М25/2 от 13.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №ФНи-1604 от 

21.05.2021 г.  на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора за втори окончателен 

етап са признати и законосъобразни в размер на 14 303.93 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  5 696.07 лв. и следва да се възстанови на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

КП-06-М25/2 от 13.12.2018 г. да бъде успешно приключен. 

 

 Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор КП-06-М25/2 от 13.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №ФНи-1604 

от 21.05.2021 г.  на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора за втори 

окончателен етап са признати и законосъобразни в размер на 14 303.93 лв. 

Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  5 696.07 лв. и следва да се възстанови 

на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № КП-06-

М25/2 от 13.12.2018 г. да бъде успешно приключен. 
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1.5.16. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № КП-06-М25/3 от 13.12.2018 г, на тема: „Комуникационен 

мениджмънт: Информационни потоци, системи за управление и степени на интегрираност 

на комуникациите в корпорации, неправителствени организации и държавни агенции в 

България(КоМ: Инсист)“, с ас. д-р Калин Цв. Калинов, базова организация: СУ „Св. Климент 

Охридски“ във връзка с доклад за фактически констатации.  

Данни за проекта: 

Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 81.5% 

Първоначална обща сума на договора: 20000лв. 

Преведени средства за втори етап: 20000лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 

Сума за отчитане за втори етап:  

Признати разходи от финансовия одитор: 19 774,84 лв. 

Неизразходвани средства: 225.16лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0  

Сума за възстановяване на ФНИ: 225.16лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 (при стартирането на проекта) 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 13  (11 статии, 2 монографии), от които към 

момента на подаване на отчета 8 статии са под печат с представени служебни 

бележки за приемане за печат.  

  От тях с импакт фактор:  0 

            От тях с импакт ранг:   0 

Брой участия в научни форуми: 7 конференции  (20 участия) 

 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор М25/3 от 14.12.2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №ФНИ-132 от 

14.01.2022 г. на регистриран одитор 5530, че разходите по договора за втори окончателен 

етап са признати и законосъобразни в размер на 19 774.84 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  225.16 лв. и следва да бъдат възстановени на 

ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

М25/3 от 14.12.2018г. да бъде успешно приключен. 

 

 Решение на ИС: 

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

част на проект по договор М25/3 от 14.12.2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №ФНИ-132 

от 14.01.2022 г. на регистриран одитор 5530, че разходите по договора за втори 

окончателен етап са признати и законосъобразни в размер на 19 774.84 лв. Непризнати 

разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  225.16 лв. и следва да бъдат 

възстановени на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № М25/3 от 

14.12.2018г. да бъде успешно приключен. 
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1.5.17. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № КП-06-М25/5 от 17.12.2018 г., на тема: „Концептуален модел за 

внедряване на иновации и повишаване на конкурентоспособността на 

индустриалнитепредприятия“, с ръководител доц. д-р Мина Ангелова , базова организация: 

ПУ „Паисий Хилендарски“ 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: 20 000 лв 

Преведени средства: 20 000 лв 

Неизразходвани средства: 1,82 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19998,18 лв 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 32 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

 Участия в научни форуми: 18 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор М25/5 от 14.12.2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №ФНИ-300 от 

01.02.2021 г. на регистриран одитор 0260, че разходите по договора за втори окончателен 

етап са признати и законосъобразни в размер на 19 998,18 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  1,82 лв. и следва да бъдат възстановени на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

М25/5 от 14.12.2018г. да бъде успешно приключен. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор М25/5 от 14.12.2018г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №ФНИ-300 

от 01.02.2021 г. на регистриран одитор 0260, че разходите по договора за втори 

окончателен етап са признати и законосъобразни в размер на 19 998,18 лв. 

Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  1,82 лв. и следва да бъдат възстановени 

на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № М25/5 от 

14.12.2018г. да бъде успешно приключен. 

 

 

 

1.6. Доклад с вх. № ФНИ-1095/23.03.2022 г. от проф. Людмил Кирацов – председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Биологически науки към Фонд „Научни 

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

на финансови отчети. 
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1.6.1. Заявление с вх. № ФНИ-891 от 09/03/2022г. от доц. Светла Тодинова, ръководител на 

договор КП-06-Н21/4 от 18.12.2018 г., на тема: „Нови биофизични маркери за диагностика 

на нарушения в коагулационната система при бременност с висок риск“ Базова организация:  

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство- БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 12 /дванадесет/ месеца. 

Обосновка: Като ръководител по договор № КП-06-Н21/4, на основание чл. 75 от 

Правилника на ФНИ, Ви уведомявам, че имаме необходимост вторият етап на договора да 

бъде удължен с 12 месеца. При одобрение на удължението срокът на договорът би следвало 

да се счита до 15.06.2023г. Необходимостта от това искане се налага по следните причини: 

1) Изпълнението на част от работната програма беше съществено затруднено от 

възникналото извънредно положение в страната заради пандемията от Ковид-19 и 

невъзможността за получаване на проби от пациентки от СБАЛАГ "Майчин дом" за дълъг 

период от време; 

2) Възникнали медицински проблеми на членове от колектива през последната година; 

3) Излизане в отпуск по майчинство на двама от участниците в проекта; 

4) Забавянето на експерименталните дейности водят до скъсяване на сроковете за 

обработка, анализ на резултатите, тяхното публикуване и представянето им на 

международни форуми; 

5) Предвидено е представяне на получените резултати на няколко международни 

конференции (1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry & Materials 

Science (CEEC- PCMS1), Сплит, Хърватия, 26-30 юли 2022; European Symposium for Thermal 

Analysis and Calorimetry, ESTAC 13, Палермо, Италия, 19-22 септември 2022), чието 

провеждане е извън първоначалния срок на проекта. Това ще позволи да се усвои 

предвидената сума по перо "Разходи за командировки", както и популяризиране на 

резултатите по проекта. 

Исканото удължение ще спомогне за успешното приключване на всички заложени дейности 

в работната програма и публикуване на получените резултати в списания с висок импакт ранг 

и импакт фактор. 

Заявлението е съгласувано с Директора на базовата организация (Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство-БАН). 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, установи, че 

молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК 

приема удължаване на срока по Договор КП-06-Н21/4  с 12 /дванадесет/ месеца до 

15.06.2023г. До момента не е постъпвало друго искане за удължаване на етапа по договора. 

След промяната договор КП-06-Н21/4 трябва да приключи 15.06.2023г. Срок на подаване на 

отчета – до 15.07.2023г. 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканата промяна като се сключи допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС:  

Приема срокът за изпълнение на втори етап по договор КП-06-Н21/4 от 2018 г. да се 

удължи с 12 месеца до 15.06.2023г., със срок на отчитане до 15.07.2023г., като се 

сключи допълнително споразумение към договора за финансиране съгласно ПФНИ. 

 

 

1.6.2. Доклад с вх. № ФНИ-233 от 21/01/2022г. от доц. д-р инж. Кристина Близнакова, 

ръководител на договор КП-06-ПБ-17 от 2020 г., на тема: „Изработване на антропоморфни 
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радиологични фантоми (ARPHA)“ но Национална програма „Петър Берон. Наука и иновации 

с Европа - 2020 ", Базова организация: Медицински университет – Варна. 

Относно:  Отчитане за напредък по извършената дейност по етап I 

Обосновка: Във връзка с изпълнението договор с вх. № КП-06-ПБ-17 по обявен конкурс по 

Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа - 2020г.", 

финансиран от Фонд „Научни изследвания" е представен Научен доклад за отчитане на първи 

етап от ръководител доц. д-р инж. Кристина Близнакова и изследовател Никифорос 

Окалидис. Докладът е приет от ФНИ с Вх. №ФНИ-233 на 21.01.2022г. и е съхранен 

електронно. 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Биологически науки след преглед на постъпилите документи, приема 

информацията  по доклада за напредък без забележки. Работено е задълбочено и са 

представени резултати, съответстващи на поставените цели. 

 

Решение на ИС:  

Приема за сведение отчета за напредък по договор № КП-06-ПБ-17 от конкурс по 

Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“. 

 

 

1.6.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор  КП-06-Н31/3 от 11.12.2019 г. 

Тема: „Взаимодействие между гори и лавини в Пирин, България" 

Ръководител: доц. д-р Момчил Панайотов Панайотов 

Базова организация: Лесотехнически Университет, гр. София 

Етап на изпълнението: Първи 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 101400 лв 

Преведени средства: 50700 лв 

Неизразходвани средства: 11182,22 лв  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 39517,78 лв 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): една книга 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 0  

Част от получените резултати са включени в публикуваната книга. 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н31/3 от 11.12.2019г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-3172 от 02.09.2021., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 39 517,78 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК   предлага  финансиране  на  втория  етап  на   договор   КП-06-Н31/3  в  размер  на 

50 700.00лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства 11 182,22 лв., представляваща 23,79% от преките 

допустими разходи за етапа (47 000 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап на 

договора като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Връща отчета по договор КП-06-Н31/3 за предоставяне на допълнителна информация 

от ръководителя във връзка с изпълнение на Дейност 1.1. и Дейност 1.2., която се 

отнася до „Инсталиране и текуща поддръжка  на автономно работеща система за 

видеонаблюдение и метеорологична станция“. Да се даде информация за 

публикуваната книга дали е финансирана по линия на проекта и дали в нея е отразено 

финансирането от ФНИ, също така за планираната техника по проекта, която е 

използвана за получаване на резултатите. 

 

1.6.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор  КП-06-Н31/11 от 11.12.2019 г. 

Тема: „Комбиниран подход за изясняване на филогенетичните взаимоотношения, 

разпространението и биологичните особености при близко родствени опашати и безопашати 

земноводни в България " 

Ръководител: доц. д-р Симеон Петров Луканов 

Базова организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН 

Етап на изпълнението: Първи 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000лв. 

Преведени средства: 60 000лв. 

Неизразходвани средства: 11 337,76лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 662,24лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой 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-Н31/11 от 11.12.2019г. - с 

4 гласа за „Много добър“ и 1 глас за „Добър“ 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-3258 08.09.2021г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 48 662,24 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК  предлага  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/11 в  размер  на       

60 000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 11 337,76 лв., представляваща 20,54% от преките 

допустими разходи /55 200 лв./ за етапа, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап на 

договора като се сключи допълнително споразумение. 

 

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

научната част по договор КП-06-Н31/11 от 11.12.2019г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-3258 08.09.2021г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 662,24 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. Приема  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/11 в  размер  на 60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 11 337,76 лв., представляваща 20,54% от 

преките допустими разходи /55 200 лв./ за етапа, да бъде прехвърлена и отчетена през  

втория етап на договора като се сключи допълнително споразумение. 

 

 

1.6.5.  Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор  КП-06-Н31/18 от 13.12.2019 г. 

Тема: „Дизайн на функционални нуклеинови киселини за синтетична регулация на 

генната при прокариоти и еукариоти " 

Ръководител: проф. д-р Роберт Пенчовски 

Базова организация: Софийски Университет “св. Климент Охридски” 

Етап на изпълнението: Първи 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  119 500 лв. 

Преведени средства: 59 750 лв.  

Неизразходвани средства: 2060 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 57 690 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 1 

От тях глава от книга : 1 

От тях в списание без ИФ и импакт ранг: 1 

Участия в научни форуми: 0 

 

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н31/18 от 11.12.2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-3700 12.10.2021г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 57 690 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК  предлага  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/18 в  размер  на       

59 750.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 2 060,00 лв., представляваща 3,66% от преките 

допустими разходи за етапа, /56 200/ да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап на 

договора. 
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Решение на ИС: 

Връща отчета по договор КП-06-Н31/18 от 2019 г., като изисква от ръководителя да 

представи коректно отразени и ясни данни, които доказват постигнатите резултати по 

проекта чрез публикации в индексирани издания.  Да се предоставят сканирани самите 

публикации с активни линкове към тях. 

 

 

1.6.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори и окончателен 

етап от изпълнението на договор  ДН 11/3 от  2017 г. 

Тема: „Потискане развитието на автоимунни заболявания посредством епигенетична 

модификация на генома в миши модели на системен лупус" 

Ръководител: гл. ас. д-р Калина Александрова Николова-Ганева 

Базова организация: Институт по микробиология, БАН 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 110 000 лв. 

Преведени средства за втория етап: 38 500 лв. (+ 26,55 лв остатък от първи етап). 

    Общо за проекта: 93 500 лв (сумата за втори етап е намалена 

с коефициент 0,7 поради оценка Задоволителен за първи етап) 

Неизразходвани средства: 928,23 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 37 598,32 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 0 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 4 (три през втори етап и едно през първи) 

 

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

приема оценка „Задоволителен“ на научната част по договор ДН 11/3 от 2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ 94ИИ/1 17.02.2022, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 37 598,32 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

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

928,23 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за приключване на проект по договор ДН 11/3 от 

2017г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за 

извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. ИС приема оценка „Незадоволителен“ на научната част по договор ДН 11/3 от 

2017г., на основание липса на публикационна дейност за целия период на договора, 

което говори за нереализиран научен продукт според ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ 94ИИ/1 17.02.2022, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 37 598,32 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0 лв.  
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в  

размер  на 928,23 лв. – представляващи неизразходваните средства от 2 етап. 

Също така възстановяване на 15 400 лв. представляващи 40% от сумата с която е 

финансиран 2 етап – 38 500 лв. Редукцията е поради факта, че липсва публикационна 

дейност за целия период на договора.  Липсата на научни публикации свидетелства за 

нереализиран научен продукт и не покрива изискванията на Фонда и на част от 

Договора за финансиране. 

Общата сума, подлежаща на възстановяване на ФНИ е в размер на 16 328,23 лв.  

4. След възстановяване на дължимата сума от 16 328,23 лв. Договор № ДН 11/3 от 

2017г., да бъде приключен, като бъде подписан протокол за приключване на договора 

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

извършването му. 

 

 

1.7. Доклад с вх. № ФНИ-696/22.02.2022 г. от проф. Маргарита Младенова – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Хуманитарни науки към 

Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на 

договори и приемане на финансови отчети. 

 

1.7.1 Доклад с вх. № ФНИ-706 от 23.02.2022 г. от проф. дфн Вася Велинова, ръководител на 

договор № КП-06-Н30/4 от 13.12.2018 г. на тема: „Визуална аудитория“, Център за славяно-

византийски проучвания „Иван Дуйчев“ 

Относно: Промяна в научния екип съгласно чл. 74 ал. 1 от Правилника на ФНИ. 

Обосновка: През м. октомври 2021 г. е починал членът на екипа д-р Давид Нинов след тежко 

боледуване от Ковид-19. За успешното завършване на проекта е привлечена като нов член на 

екипа д-р Румяна Юриева Дечева, щатен служител на ЦСВП „Иван Дуйчев“. 

Приложена е декларация за съгласие на Румяна Дечева, стар списък на екипа и актуализиран 

списък на екипа по проекта, както и одобрение от ръководителя на базовата организация – 

СУ „Св. Климент Охридски“ 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Хуманитарни науки смята предложената промяна в научния колектив за 

основателна и съгласно чл. 74, ал. 1 и 3 от Правилника на ФНИ насочва искането за решение 

към Изпълнителния съвет на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включена д-р Румяна Юриева Дечева в научния колектив по договор 

КП-06-Н30/4 от 13.12.2018 г. 

 

1.7.2 Уведомление с вх. № ФНИ-464 от 08.02.2022 г. от доц. д-р Александър Гребенаров, 

ръководител на договор № КП-06-Н30/5 от 13.12.2018 г. на тема: „Българите в Западните 

Балкани (100 години преди и след Ньой)“, Институт за исторически изследвания - БАН 

Относно: Искане за удължаване на срока с 12 месеца за изпълнение на втория етап на проект 

по договор № КП-06-Н30/5 от 13.12.2018 г. заради разпространението на COVID-19. 

Обосновка: Институтът за исторически изследвания – БАН като базова организация 

подкрепя исканото от доц. д-р Александър Гребенаров удължаване с 12 месеца на срока за 

изпълнение на втория етап на ръководения от него проект по договор № КП-06-Н30/5. 

Причината е забавяне реализацията на някои от дейностите заради въведените 

противоепидемични мерки за борба с разпространението на COVID-19.  
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Това удължаване е необходимо за успешното приключване на заложените дейности в 

работната програма на проекта. 

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Хуманитарни науки не възразява срещу удължаването на срока на втория етап на 

проект № КП-06-Н30/5 от 13.12.2018 г. с 12 месеца до 04.02.2024 г.  след сключване на 

допълнително споразумение и съгласно чл. 75, ал. 3 от Правилника на ФНИ насочва искането 

за решение от Изпълнителния съвет. Срок за отчитане- 04.03.2024 г. 

 

Решение на ИС: 
Приема втори етап на договор КП-06-Н30/5 от 13.12.2018 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 04.02.2024 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на отчета 04.03.2024 год. 

 

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

от изпълнението на договор ДМ 20/1 от 11.12.2017 г. на тема: „Език и икономичност“ с 

ръководител гл. ас. д-р Катерина Иванова Томова, ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

Преведени средства: 16 000 лв. 

Неизразходвани средства: 321,66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 15 678,34 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 321,66 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 + 2 студенти 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: ..... 

 От тях с импакт ранг: …… 

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДМ 20/1 от 11.12.2017  г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 94ММ/1 

от 09.01.2020. на регистриран одитор № 0260, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 15 678,34  лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 321,66 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 321,66 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДМ 20/1 от 11.12.2017  

г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК ИС приема Много добра 

оценка на научната част на проект по договор № ДМ 20/1 от 11.12.2017  г.  

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

94ММ/1 от 09.01.2020. на регистриран одитор № 0260, че разходите по договора са 
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признати и законосъобразни в размер на 15 678,34  лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 321,66 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 321,66 лв. 

4. След възстановяване на сумата по договор № ДМ 20/1 от 11.12.2017  г. да бъде 

приключен като успешен, съгласно изискванията на ФНИ. 

 

1.7.4 Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен етап 

от изпълнението на договор ДМ 20/2 от 11.12.2017 г. на тема: „Завръщащи се: истории и 

житейски траектории на турците от България“ с ръководител гл. ас. д-р Димитър Димитров 

Божков, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 19 494.00  лв. 

Преведени средства: 19 494.00 лв. 

Неизразходвани средства: 18.91 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,09 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 475.00 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 19,00лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: ..... 

 От тях с импакт ранг: …… 

Участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № ДМ 20/2 от 11.12.2017  г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 94ОО/22 

от 02.07.2020. на регистриран одитор № 0633, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 475.00   лв., сума на непризнатите разходи 0,09 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 19,00 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,09 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 18,91 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДМ 20/2 от 11.12.2017  

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК ИС приема Добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДМ 20/2 от 11.12.2017  г.  

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

94ОО/22 от 02.07.2020. на регистриран одитор № 0633, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 19 475.00   лв., сума на непризнатите разходи 

0,09 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 19,00 лв., в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0,09 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 18,91 лв. 
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4. След възстановяване на сумата по договор № ДМ 20/2 от 11.12.2017  г. да бъде 

приключен като успешен, съгласно изискванията на ФНИ. 

 

1.7.5 Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор ДН 10/6 от 15.12.2016 г. на тема: „Съвременна музикална 

композиция, теория и философия“ с ръководител проф. д-р Милена Божикова, Институт за 

изследване на изкуствата . 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 997,56 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59998,78 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 14 471,31 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап –0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 45527,47 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 74 470,09 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 59998,78лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3489,72 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 70980,37  лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 507,84 лв. 

(I етап –45527,47 лв.; II етап – 70980,37 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 47 

От тях с импакт фактор: 13 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 47 

От тях с благодарност и към други проекти: 

Участия в научни форуми: 18 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 10/6 от 15.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. №94ДД/2 

от 15.03.2021 г. на регистриран одитор № 0551, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 70980,37 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 3489,72 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 3489,72  лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 10/6 от 15.12.2016   

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК ИС приема Много добра 

оценка на научната част на проект по договор № ДН 10/6 от 15.12.2016 г.  

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

№94ДД/2 от 15.03.2021 г. на регистриран одитор № 0551, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 70980,37 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  
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3. Обща сума за възстановяване: 3489,72 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 3489,72  лв. 

4. След възстановяване на сумата  по договор № ДН 10/6 от 15.12.2016   г. да бъде 

приключен като успешен, съгласно изискванията на ФНИ. 

 

1.7.6 Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор ДН 10/7 от 16.12.2016 г. на тема: „Езикова агресия и 

общество“ с ръководител доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“  

   Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  3119,22 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап –0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 56880,78 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 45 119,22 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 42000,00 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 131,67 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 44987,55 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 101 868,33 лв. 

(I етап – 56880,78  лв.; II етап – 44987,55 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 17 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 15 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № ДН 10/7 от 16.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. №94ММ/8 

от 24.02.2021 г. на регистриран одитор № 0387, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 44987,55 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 131,67  лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 131,67 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 10/7 от 16.12.2016 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК ИС приема Добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 10/7 от 16.12.2016 г.  
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. 

№94ММ/8 от 24.02.2021 г. на регистриран одитор № 0387, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 44987,55 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 131,67  лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 131,67 лв. 

4. След възстановяване на сумата по договор № ДН 10/7 от 16.12.2016 г. да бъде 

приключен като успешен, съгласно изискванията на ФНИ. 

 

1.7.7 Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор ДН 10/9 от 16.12.2016 г. на тема: „Гутенберговата 

революция и българите“ с ръководител проф. д-р Лилия Илиева, ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 57 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 28 500 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  3969,66 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 24 530,34  лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 32 469,66 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 28 500 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 2,31 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 32467,35 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 56 997,69 лв. 

(I етап – 24 530,34 лв.; II етап – 32467,35  лв.) 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 27 

От тях с импакт фактор: 9 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 27 

От тях с благодарност и към други проекти:  

Участия в научни форуми: 15 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 10/9 от 16.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. №94ВВ/55 

от 11.12.2020 г. на регистриран одитор № 0334, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 32467,35 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2,31 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 2,31 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 10/9 от 16.12.2016   

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 
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1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК ИС приема Много добра 

оценка на научната част на проект по договор № ДН 10/9 от 16.12.2016 г.  

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

№94ВВ/55 от 11.12.2020 г. на регистриран одитор № 0334, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 32467,35 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2,31 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 2,31 лв. 

4. След възстановяване на сумата по договор № ДН 10/9 от 16.12.2016   г. да бъде 

приключен като успешен, съгласно изискванията на ФНИ. 

 

1.7.8 Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор ДН 10/12 от 16.12.2016 г. на тема: „Местно производство, 

облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на 

облеклото)“ с ръководител проф. д-р Маргарет Димитрова, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 111 796 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 55 898 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  158,58 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55737,42лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 56 056,58 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 55 898 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 283,03 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 55 773,55 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 111 510,97 лв. 

(I етап – 55737,42 лв.; II етап – 55 773,55 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 28 (26 статии, 1 сборник с още 14 статии от 

екипа и един 3-томник с извори) 

От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 28  

От тях с благодарност и към други проекти: …… 

Участия в научни форуми: 25 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 10/12 от 16.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. №94КК/19 

от 17.03.2021 г. на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 55 773,55 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 283,03 лв., в т.ч.: 
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- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – 0 лв. 

- сума на неизразходваните средства – 283,03 лв. 

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

16.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК ИС приема Много добра 

оценка на научната част на проект по договор № ДН 10/12 от 16.12.2016 г.  

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

№94КК/19 от 17.03.2021 г. на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 55 773,55 лв., сума на непризнатите 

разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 283,03 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 283,03 лв. 

4. След възстановяване на сумата по договор № ДН 10/12 от 16.12.2016 г. да бъде 

приключен като успешен, съгласно изискванията на ФНИ. 

 

 

1.8. Доклад с вх. № ФНИ-1080 от 23.03.2022 г. от проф. Дамянка Гетова – председател 

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

договори и приемане на финансови отчети.  

 

1.8.1. Доклад   с вх. № ФНИ-682 от 22.02.2022 от доц. д-р Мая Маргаритова Захариева, 

ръководител на научен проект със заглавие Коронавирусни инфекции - взаимодействие на 

клетъчно и гостоприемниково ниво в светлината на концепцията „Едно здраве“, договор КП-

06-Н53/2 от 11.11.2021г. Базова организация: Институт по микробиология „Стефан 

Ангелов“-БАН 

Относно:  Включване на нов член 

Обосновка:   Моля като член на екипа на горепосочения проект да бъде включен чл.-кор. 

проф. двмн Христо Миладинов Найденски. В проекта е предвидено разработване на 

животински модел за изследване на патогенезата и имунитета при коронавирусни инфекции 

в безопасни условия (чрез използване на специално разработени за целта безопасни за 

здравето псевдовирусни капсиди в Институт пастьор, Атина, Гърция). Неговата експертиза 

като ветеринарен лекар и експерт в областта на инфекциозната микробиология, който е 

участвал в проект за създаване на противовирусна ваксина срещу класическата чума по 

свинете в рамките на 5-а РП на ЕС, ще бъде от изключителна полза за успешното 

осъществяване на проекта. Включването му в проекта ще ускори изпълнението на работните 

задачи и ще повиши качеството на получените резултати. Професор Найденски участваше 

активно в подготовката на проекта, но нямаше възможност да бъде включен като участник 

предвид на обстоятелството, че към момента на неговото подаване той бе член на ИС на 

НФНИ. Неговото включване не води до промяна на финансовия план на проекта. 

 

Приложени: 

• Копие до ръководителя на базовата организация 

• Писмено съгласие на чл.-кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски. 

• Автобиография на чл.-кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски. 

• Подписано съгласие на колектива за включване на чл.-кор. проф. двмн Христо 

Миладинов Найденски като член на екипа. 
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• Нов списък на участниците в проекта 

 

Решение на ПНЕК:   

ПНЕК по Медицински науки, след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, установи, че 

молбата отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и Насоките за конкурса. ПНЕК 

приема включването в екипа на чл.-кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски.  ПНЕК 

предлага,  ИС да одобри исканата промяна. 

 

Решение на ИС: 

Приема включването на чл.-кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски в научния 

колектив по Договор КП-06-Н53/2 от 11.11.2021г. 

 

 

1.8.2. Уведомление с вх. № ФНИ-19/5 от 24.02.2022  от проф. д-р Нели Стоянова Корсун, 

дмн,  научен ръководител на проект по  договор № ДН 13/15 от 20.12.2017 г., на тема 

„Вирусни патогени в респираторната медицина - разпространение в България, генетични и 

клинични характеристики“. Базова организация: НЦЗПБ 

Относно:  Промяна на финансов план. 

Обосновка:   Поради пандемията от коронавирус имахме затруднения в изпълнение на 

предвидените в проекта задачи. След проведените обществени поръчки в перо „Разходи за 

ДМА и ДНМА“ останаха неизползвани 2000,00 лв. 

Във връзка с това и с цел изпълнение на научноизследователски проект № ДН 13/15 от 

20.12.2017г.  Ви уведомявам, че ще бъде извършено прехвърляне на средства между групи 

от преките допустими разходи в одобрения Финансов план на проекта:  

• 770,00 лв. от перо “Разходи за ДМА и ДНМА“ ще бъдат прехвърлени в перо “Разходи 

за командировки“. 

• 1230,00 лв. от перо “Разходи за ДМА и ДНМА“ ще бъдат прехвърлени в перо “Разходи 

за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“. 

Настоящото прегрупиране на разходи по изпълнението на проекта е съобразено с Раздел IV 

Права и задължения на бенефициентите, чл. 7, ал. 2 от Договор № ДН 13/15 от 20.12.2017г. 

Приложени са: 

• финансов план, актуален към момента 

• актуализиран финансов план 

• копие до ръководител 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 

с исканото преразпределение, което е второ за етапа се надхвърлят 15%-17,36% ( 13,96% + 

3,4%) ПНЕК предлага ИС да одобри исканата промяна, като се сключи Допълнително 

споразумение. 

  

Решение на ИС:   

Приема исканото преразпределение на средства в размер на 2000,00 лв., -770,00 лв. от 

перо “Разходи за ДМА и ДНМА“  в перо “Разходи за командировки“ и 1230,00 лв. от 

перо “Разходи за ДМА и ДНМА“ в перо “Разходи за външни услуги, пряко свързани 

с изпълнението на проекта“, което заедно с предходната промяна от 13.96% /приета 

от  ПНЕК №3 от 22.12.2021г. / общо, възлиза на  17,36%, като за промяната се сключи 
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Допълнително споразумение към Договор ДН 13/15 от 20.12.2017 г. по реда на чл. 71 

от ПФ. 

 

 

1.8.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчет по договор ДМ13/4 от 

20.12.2017г . на тема “Експресия на гени при неинвазивни и мускулно-инвазивни тумори на 

пикочен мехур за характеризиране на агресивен фенотип”. Ръководител, гл. асист. д-р Олга 

Антонова, дб, Базова организация:  Катедра по медицинска генетика, Медицински факултет, 

Медицински университет-София. 

 

Данни за проекта:  

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 164.90 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: Няма такива – 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 835.10 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 (единият е защитил в рамките на проекта) 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

Участия в научни форуми: 5 

Брой патенти, вкл. регистрирани патентни заявки: Няма 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДМ13/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх. Номер ФНИ-94РР/37 от 16.09.2020г. че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19835,10 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв.  

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 164,90 лв. ,да бъде възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на сумата, договор ДМ13/4 от  20.12.2017г. да 

бъде приключен като успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ13/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх. Номер ФНИ-94РР/37 от 16.09.2020г. че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 19835,10 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв.  

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 164,90 лв. ,да бъде възстановена 

на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата, договор ДМ13/4 от  20.12.2017г. да бъде приключен 

като успешно реализиран проект, при спазване на всички изисквания на Фонд 

„Научни изследвания“. 
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1.8.4.Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчет по договор ДМ13/7 от 

21.12. 2017г.  на тема „Проучване на епидемични взривове от салмонелоза и нови серотипове 

Salmonella sp. за страната чрез съвременни генетични методи”. Ръководител,  гл. ас. Мария 

Радославова Павлова, дм, Базова организация: НЦЗПБ-София  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8.89 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор:  0,0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 991.11 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: 2 

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

Участия в научни форуми: 7 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ13/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх. номер ФНИ-19/5 от 17.01.2020г. че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 991,11 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв.  

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8,89 лв. е възстановена на ФНИ на 

11.02.2020г. 

4. ПНЕК предлага на ИС, договор ДМ13/7 от  21.12.2017г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект.  

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДМ13/7 от 2017 г. 

2.  Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх. номер ФНИ-19/5 от 17.01.2020г. че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 19 991,11 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8,89 лв. е възстановена на ФНИ 

на 11.02.2020г. 

4. Приема Договор ДМ13/7 от  21.12.2017 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект, при спазване на всички изисквания на Фонд „Научни 

изследвания“. 

1.8.5. Прекратяване изпълнението на договор КП-06-М33/4 от 13.12.2019 г.   

Поради неизпълнение на проект по Договор КП-06-М33/4 от 13.12.2019г., на тема: 

„Изпитване на нови методи за определяне на чувствителност към полимиксини и генетично 

характеризиране на механизмите на резистентност при клинично значими Acinetobacter 

baumannii“ с ръководител доцент Веселин Добринов. Базова организация НЦЗПБ, ПНЕК 

предлага на ИС да прекрати договора по Чл.19, ал.1, т.5.: 
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„Настоящият договор може да бъде прекратен: в случай на констатирано от Фонда 

неизпълнение на административните, финансовите, техническите и други аспекти 

при изпълнение на проекта прекратява договора едностранно без предизвестие.“ 

Отчетът не е даден за рецензия, тъй като  по проекта не е работено. Извършена е дейност 

само по Работен пакет 1. 

Сумата, изплатена по Договор КП-06-М33-4 на 21.04.2020 от 30 000 лв. е възстановена на 

ФНИ на 17.02.2022 г. с платежно нареждане № Е01033. 

 

Решение на ИС: 

На основание предложението на ПНЕК и чл.19, ал.1, т.5 от договора, ИС приема 

прекратяването на Договор КП-06-М33/4 от  13.12.2019 г., като бъдат спазени всички 

изисквания на Фонд „Научни изследвания“. 

 

 

1.9. Доклад с вх. № ФНИ-689/22.02.2022 г. от проф. Огнян Бумбаров – председател на 

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

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

на финансови отчети. 

 

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

на договор ДФНИ Е02/17 от 12.12.2014 г. на тема: „Параметричен анализ за оценка на 

ефективността на прозрачни структури в системи за оползотворяване на слънчева енергия“, 

с ръководител доц. д-р Нина Пенкова, базова организация Химикотехнологичен и 

металургичен университет - София. 

 

На основание на: 

 Одитен доклад вх. № 94ГГ/2 от 12.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 0588. 

 Доклад вх. № 94ДД/51 от 24.09.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

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

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

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

Данни за договора: 

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

5/22.03.2019 г. 

Доклад № 94ДД/51 от 24.09.2021 г. от Даниела Козовска, разгледан в Протокол на ИС 

№ 4/15-16.10.2021 г. 

Първоначална обща сума на договора: 238 400 лв. 

Преведени средства: 206 216 лв. 

Неизразходвани средства: 15 477,24 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 3 076,50 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 187 662,26 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 18 553,74 лв. 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ГГ/2 от 12.01.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0588 и доклад вх. № 94ДД/51 от 24.09.2021 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

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

ФНИ-210/21.01.2021 г., и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., ПНЕК 
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по Технически науки предлага финансовата част на договор ДФНИ Е02/17 от 12.12.2014 г. 

да бъде приета, както следва: 

Преведени средства: 206 216 лв. 

Неизразходвани средства: 15 477,24 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 3 076,50 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 187 662,26 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 18 553,74 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 18 553,74 лв., е възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“ с платежно нареждане от 07.12.2021 г. 

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

Е02/17 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ГГ/2 от 12.01.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0588 и доклад вх. № 94ДД/51 от 24.09.2021 г. от г-жа 

Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на 

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

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

ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., приема финансовата част на договор 

ДФНИ Е02/17 от 12.12.2014 г., както следва: 

Преведени средства: 206 216 лв. 

Неизразходвани средства: 15 477,24 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 3 076,50 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 187 662,26 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 18 553,74 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 18 553,74 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 07.12.2021 г. 

3. Приема договор ДФНИ Е02/17 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с оценка 

“Отличен”, като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване 

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

 

 

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

на договор ДФНИ Т02/9 от 12.12.2014 г. на тема: „Изследване и разработване на нови методи 

и технологии за измерване на геометричните параметри на голямогабаритни детайли и 

съоръжения“, с ръководител доц. д-р Димитър Дяков, базова организация Технически 

университет - София. 

На основание на: 

 Одитен доклад вх. № 94СС/5 от 22.01.2018 г. от регистриран одитор с рег. № 0506. 

 Доклад вх. № 94ДД/8 от 04.02.2021 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов експерт към 

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

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

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

Данни за договора: 

Приета научна оценка на окончателен етап - „Добър“, приета с Протокол на ИС № 

5/22.03.2019 г. 

Доклад № 94ДД/8 от 04.02.2022 г. от Даниела Козовска, разгледан в Протокол на ИС № 

11/25.02.2022 г. 
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Първоначална обща сума на договора: 183 279 лв. 

Преведени средства: 175 031,45 лв. 

Неизразходвани средства: 266,31 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 174 765,14 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 266,31 лв. 

 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94СС/5 от 22.01.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0506 и доклад вх. № 94ДД/8 от 04.02.2022 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, 

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

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

по Технически науки предлага финансовата част на договор ДФНИ Т02/9 от 12.12.2014 г. да 

бъде приета, както следва: 

Преведени средства: 175 031,45 лв. 

Неизразходвани средства: 266,31 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 174 765,14 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 266,31 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 266,31 лв., е възстановена на Фонд 

„Научни изследвания“ с платежно нареждане от 03.09.2019 г. 

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

Т02/9 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94СС/5 от 22.01.2018 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0506 и доклад вх. № 94ДД/8 от 04.02.2022 г. от г-жа 

Даниела Козовска – финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на 

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

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

ФНИ взето с Протокол № 56/25.06.2021 г., приема финансовата част на договор 

ДФНИ Т02/9 от 12.12.2014 г., както следва: 

Преведени средства: 175 031,45 лв. 

Неизразходвани средства: 266,31 лв. 

Непризнати разходи (след корекцията): 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 174 765,14 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 266,31 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване в размер на 266,31 лв., е възстановена на 

Фонд „Научни изследвания“ с платежно нареждане от 03.09.2019 г. 

3. Приема договор ДФНИ Т02/9 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с оценка 

“Добър”, като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

ДМ17/4 от 2017 г., с ръководител гл. ас. д-р Богдан Горанов, на тема „Биологично 

консервиране на салатни дресинги и сосове с ароматични компоненти и пробиотични 
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бактерии“, базова организация Институтът по консервиране и качество на храните – 

Пловдив. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 18 780.00 лв. 

Преведени средства: 18 780.00 лв. 

Неизразходвани средства: 5 164,46 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 1 326.25 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 12 289.29 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4  

От тях с импакт фактор: 1 (с благодарност по проекта 80%) 

От тях с импакт ранг: 1 (с благодарност по 2 проекта) 

1 публикация в Сборник от конференция (с благодарност по проекта) 

 

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

част по договор ДМ17/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 12 

289.29 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 1 326.25 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 164,46 лв., както и сумата на 

непризнатите разходи в размер на 1 326.25 лв. да бъде възстановена на ФНИ. Общата сума 

за възстановяване възлиза на 6 490,71 лв. 

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

успешното приключване на договор ДМ17/4 от 2017 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
1. На основание на докладваните оценки приема оценка „добър“ на научната част по 

договор ДМ17/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 12 289.29 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 1 326.25 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 164,46 лв., както и сумата на 

непризнатите разходи в размер на 1 326.25 лв. да бъде възстановена на ФНИ. Общата 

сума за възстановяване възлиза на 6 490,71 лв. 

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

договор ДМ17/4 от 2017 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

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

ДМ17/5 от 2017 г., с ръководител д-р Гергана Пеева, на тема „Иновативно възстановяване 

на фосфор от отпадъчни утайки в животновъдството“, базова организация Университет 

"Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 
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Неизразходвани средства: 1920,76 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 18079,24 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 1 

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

(С принос към два проекта 50% - 50%) 

Участия в научни форуми: 3 

 

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

научната част по договор ДМ17/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 

18 079,24 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 920,76 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

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

успешното приключване на договор ДМ17/5 от 2017 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки приема оценка „много добър“ на научната част 

по договор ДМ17/5 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 18 079,24 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 920,76 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

договор ДМ17/5 от 2017 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

ДМ17/7 от 2017 г., с ръководител гл. ас д-р Иван Бакалов, на тема „Научни подходи за 

оптимизиране на процеса екструзия при дълбочинна обработка на суровини от пивоварната 

промишленост“, базова организация Институт по консервиране и качество на храните - 

Пловдив. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 72.5% (50%; 95%) 

Първоначална обща сума на договора: 19 200 лв. 

Преведени средства: 19 200 лв. 

Неизразходвани средства: 6 442.43 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 1 136,01 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 11 621.56 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 
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Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 2  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 1 

 

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

на научната част по договор ДМ17/7 от 2017 г., поради слаба публикационна дейност. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 

11 621,56 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 1 136,01 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 442,43 лв., както и сумата на 

непризнатите разходи в размер на 1 136,01 лв. да бъде възстановена на ФНИ. Общата сума 

за възстановяване възлиза на 7 578,44 лв. 

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

успешното приключване на договор ДМ17/7 от 2017 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки приема оценка „задоволителен“ на научната 

част по договор ДМ17/7 от 2017 г., поради слаба публикационна дейност и частично 

изпълнение на работната програма. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 11 621,56 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 1 136,01 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 442,43 лв., както и сумата на 

непризнатите разходи в размер на 1 136,01 лв. да бъде възстановена на ФНИ. Общата 

сума за възстановяване възлиза на 7 578,44 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен договор ДМ17/7 

от 2017 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

 

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

ДМ17/8 от 2017 г., с ръководител гл. ас д-р Николай Стоименов, на тема „Изследване и 

оптимизация на смилателни процеси чрез иновативни мелещи среди (лифтери)“, базова 

организация Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 18 000 лв. 

Преведени средства: 18 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0,01 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:17999,99 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1. 

Брой млади учени в проекта: 3. 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 0 
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От тях с импакт ранг: 3 

Участия в научни форуми: 6 

С принос и към други проекти: 3 

 

Решение на ПНЕК: 
1. На основание дадените оценки от рецензентите и след проведено гласуване, с шест гласа 

ПНЕК приема оценка „много добър“ на научната част по договор ДМ17/8 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 17 

999,99 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0,01 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

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

успешното приключване на договор ДМ17/8 от 2017 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки приема оценка „много добър“ на научната част 

по договор ДМ17/8 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 17 999,99 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 0,01 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

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

успешен договор ДМ17/8 от 2017 г. при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

ДМ17/9 от 2017 г., с ръководител гл. ас д-р Елица Гиева, на тема „Изследване, проектиране 

и моделиране на нанокомпозитни сензорни елементи реализирани по мастилено-струйна 

технология“, базова организация Технически университет – София. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 208.24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 791.76 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 11,  като 10 от тях са SCOPUS индексирани 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

 От доклади в конференции: 11 

 

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

част по договор ДМ17/9 от 2017 г., поради липса на публикации с имапкт фактор и импакт 

ранг. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 19 

791.76 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 208.24 лв. да бъде възстановена на ФНИ. 

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

успешното приключване на договор ДМ17/9 от 2017 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки приема оценка „добър“ на научната част по 

договор ДМ17/9 от 2017 г, поради липса на публикации с имапкт фактор и импакт 

ранг.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 19 791.76 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 208.24 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

договор ДМ17/9 от 2017 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

1.9.8. Писма с вх. № № 0907/18 от 15.02.2022 г. и 0907/19 от 18.02.2022 г. от доц. д-р Татяна 

Куцарова, директор на Институт по електроника, БАН – базова организация по договор 

ДО02/112 от 2008 год., с ръководител проф. дн Лъчезар Аврамов. 

Относно: Подписване на Допълнително споразумение към договор ДО02/112 от 2008 год., 

„Национален център по биомедицинска фотоника“, с ръководител проф. дн Лъчезар 

Аврамов. 

Обосновка:  
Съгласно писмо с вх. № 0907/18 от 15.02.2022 г. Директорът информира, че понастоящем 

ръководителят на договора не е в трудовоправни отношения с Института по електроника, 

БАН. Съгласно т 1.2. от Насоките и методиката за провеждане на конкурси на ФНИ през 2008 

г. няма изискване ръководителят на научния колектив да е на трудов договор с базовата 

организация. 

С писмо с вх. № 0907/19 от 18.02.2022 г. Директорът на базовата организация информира, че 

към представеното за подпис от Институт по електроника на БАН Допълнително 

споразумение е приложена работна програма, съгласно която са добавени пет нови 

партньорски организации, като не е подробно разписано кои дейности от кои членове на 

колектива ще се изпълняват. Не са посочени срокове и времева диаграма за изпълнението на 

дейностите. Също така настъпилите промени по договора, както и постъпилите доклади от 

ръководителя на договора не са съгласувани с ръководителя на базовата организация. 

Съгласно решение на ИС в Протокол № 11 от 25.02.2022 год. от ръководителя на договора 

са изискани допълнително: 

 Писмено заявление придружено с научна биография за новите членове в научния 

колектив, съгласно чл. 74 (1) от ПФНИ, като промяната в колектива следва да се утвърди 

от ръководителя на базовата организация. 
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 Мотивите за напускането на научния колектив на д-р Михаил Шиндов. 

 Нова работната програма съгласно приетата от ФНИ форма, като в съответствие с 

Насоките за конкурса дейностите в нея да бъдат разпределени единствено между 

организациите, подписали Споразумението за партньорство, неразделна част от 

договора за финансиране. От работната програма следва да бъдат изключени 

организациите, които не са партньори по договора, съгласно подписаното Споразумение 

за партньорство. 

Приложени към доклада на ПНЕК: 

 Писма с вх. № № 0907/18 от 15.02.2022 г. и 0907/19 от 18.02.2022 г. 

 Становище с вх. 80/19 от 22.02.2022 г. 

Решение на ПНЕК: 

Във връзка с разгледаните писма ПНЕК по Технически науки предлага да бъде допълнено 

решението на ИС в Протокол № 11 от 25.02.2022 год., като изиска актуализираната работна 

програма да бъде съгласувана и подписана от ръководителя на базовата организация. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се изиска от ръководителя представената актуализирана работна програма, 

която да бъде съгласувана и подписана от ръководителя на базовата организация. 

 

 

1.9.9. Доклад с Вх. № ФНИ-927 от 11.03.2022 г. от проф. д-р Надя Антонова-Митева, 

ръководител на договор КП-06-Н57/14 от 16.11.2021 г., на тема „Изследване на 

хемореологичните характеристики, параметри на хемокоагулацията и механичните свойства 

на кръвните клетки като основа за числени симулации на ролята им за кръвния ток при 

мозъчно-съдови, периферни съдови заболявания и захарен диабет тип 2“, базова организация 

Институт по механика, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив и включване на проф. дн Алексей 

Муравьов и проф. дн Ирина Тихомирова като учени от чужбина. 

Обосновка: Промяната засяга изпълнението на Първи етап на договора. Двамата колеги са 

изследователи от Ярославския държавен педагогически университет “Ушински” в гр. 

Ярославъл, Русия. Техният опит ще подпомогне успешното изпълнение на работните задачи 

от работната програма, а именно: Количествена оценка на реологичните параметри на 

кръвта, плазмения вискозитет, специфична електрична проводимост и коагулационен 

профил на проби от контролна група от здрави индивиди при група пациенти със захарен 

диабет тип 2, както и група пациенти със съдови заболявания. 

Приложени са:  

 Резолюция от ръководителя на базовата организация; 

 Покани до новите членове за включване в изследователския екип по проекта; 

 Декларации от колегите, че желаят да се включат в изпълнението на проекта, 

придружени с научна биография; 

 Подписани декларации – Приложение № 6; 

 Актуализиран и подписан списък на научния колектив на български и английски език. 

 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъдат включени проф. дн Алексей Муравьов и проф. 

дн Ирина Тихомирова като учени от чужбина в научния колектив по договор КП-06-Н57/14 

от 16.11.2021 г. 

 

Решение на ИС: 
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Отлага решението за включване на проф. дн Алексей Муравьов и проф. дн Ирина 

Тихомирова като учени от чужбина в научния колектив по договор КП-06-Н57/14 от 

16.11.2021 г. за следващо заседание на ИС. 

 

 

1.9.10. Доклад с Вх. № ФНИ-4677 от 14.12.2021 г. от доц. д-р Венелин Кожухаров, 

ръководител на договор КП-06-ДО02/4 от 15.12.2020 г., на тема Multidisciplinary Use Cases 

for Convergent new Approaches to AI explainability - MUCCA, финансиран по програма CHIST-

ERA, базова организация СУ „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване на срока на Първи етап на договора с 12 (дванадесет) месеца до 

15.06.2023 г.  

Няма предходно удължаване на договора. 

Обосновка: Искането за удължаването е свързано със забавяне на изпълнението на 

работната програма и набиране на набор от данни, които се използват за разработка на 

алгоритми за идентифициране и реконструкция на сигнали, поради въведената 

епидемиологична обстановка. 

Промяната е съгласувана с координатора по проект MUCCA. 

Решение на ПНЕК: 

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

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

Първи етап на договор КП-06-ДО02/4 от 15.12.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца до 

15.06.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране. 

Срок за предаване на отчета за Първи етап 15.07.2023 г.  

 

Решение на ИС: 

Приема Първи етап на договор КП-06-ДО02/4 от 15.12.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 15.06.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на отчета за Първи етап 15.07.2023 г.  

 

 

 

1.10. Доклад с вх. № ФНИ-1038/22.03.2022 г. от проф. Елена Кистанова – председател 

на Постоянната научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество към Фонд 

„Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори. 

 

1.10.1.Уведомително писмо с вх. № 0903/110 от 07.12.2021 г. от проф. д-р Геновева Начева, 

ръководител на договор ДРила 01/14 от 17.04.2015 г., на тема: „Структурно- 

функционална характеристика на човешкия интерферон-гама и неговите рекомбинантни 

антагонисти“, Институт по молекулярна биология – БАН. 

Относно: Решение на ИС на ФНИ за продължаване на изследванията по проекта през втори 

етап. 

Обосновка: Във връзка с решението на ИС с Протокол 4 от 15-16.10.2021 г. за възможно 

финансиране на втори етап на проекта по програма Рила, ни уведомява за кончината на 

техния френски партньор д-р Ерик Форест. В своите изследвания той е използвал техниката 

водородно/деутериевия обмен комбиниран с мас-спектрометрия (HDX MS), която за 

съжаление не се използва вече в Института по структурна биология (IBS) в Гренобъл, 

Франция. Този факт прави невъзможно продължаването на предвидените в проекта 

изследвания. 

С протокол 25 от 29.09.2021 г. на ПНЕК и Протокол 4 от 15-16.10.2021 г. на ИС е приета 
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научната част на отчета за първи междинен етап по договора със следното решение: 

 

Решение на ИС:  
1. Приема оценка „Много добър“ на научната част на отчета за първи етап от изпълнението 

на договор ДРила 01/14 от 17.04.2015 г.  

2. При условие, че колектива има желание да продължи изследванията по проекта през втори 

етап, изисква от ръководителя да представи писмо от френските партньори, в което се 

изразява писмено съгласие и готовност за продължаване на съвместните изследвания. 

Решение на ПНЕК:  

1. ПНЕК приема за сведение информацията по договор ДРила 01/14 от 17.04.2015 г. и в 

съответствие с предложението на ръководителя на договора приема, че не е възможно 

изпълнението на втори етап.  

2. Предлага приключване на договора, след осъществяването на финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема за сведение информацията по договор ДРила 01/14 от 17.04.2015 г. и в 

съответствие с предложението на ръководителя на договора приема, че не е 

възможно изпълнението на втори етап.  

2. Приема приключване на договора, след осъществяването на финансов одит. 

  

1.10.2.Уведомление с вх. № ФНИ-416 от 07.02.2022 г. от доц. д-р Диляна Господинова, 

ръководител на договор КП-06-КОСТ/20 от 16.10.2019 г., по КОСТ акция - CA 16217, на 

тема: „Европейска мрежа за мултидисциплинарни изследвания с цел подобряване на 

уринарните стентове“, Технически университет – София. 

Относно:  

1. Удължаване на срока на договора с още 6 месеца, като така общото удължаване ще бъде 

11 месеца – до 16.09.2022 г. 

2. Промяна на финансовия план на договора, като бъде прехвърлена сумата от 191 лв. от 

перо „Материали, химикали и консумативи“ в перо „Участие в конференции, извън 

организираните в рамките на Акцията“. 

Обосновка:  
1. Удължаването е поради невъзможност за оползотворяване на средствата от перо 

„Участие в конференции, извън организираните в рамките на Акцията“, заради 

пандемичната обстановка и на основание чл. 75, ал. 1 от Правилника на ФНИ. 

Договорът е сключен на 16.12.2019 г. с продължителност 22 месеца – до 16.10.2021 г. 

С Протокол 21 от 26.05.2021 г. ПНЕК приема удължаване на договора с 2 месеца – до 

16.12.2021 г., а с Протокол 1 на ПНЕК от 22.11.2021 г. е прието удължаване срока на договора 

с още 3 месеца, като така общото удължаване на договора до момента е 5 месеца – до 

16.03.2022 г. 

2. Прехвърляната сума със сегашното уведомление възлиза на 0,52 % от общата стойност 

на договора и заедно с предишно прехвърляне на финансови средства, одобрено с 

Протокол 22 на ПНЕК от 23.06.2021 г., общо прехвърлените средства до момента 

възлизат общо на 5,14%. Общото изменение на сумите по пера не надвишава 15 % от 

общата стойност на договора. 

Приложение: 

 Актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/20 от 16.10.2019 г. 

за удължаване на срока на договора с още 6 месеца, като така общото удължаване ще бъде 
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11 месеца – до 16.09.2022 г., като бъде сключено допълнително споразумение, съгласно 

Правилника на ФНИ. 

2. Подкрепя промяна на финансовия план на договора, като бъде прехвърлена сумата от 191 

лв. от перо „Материали, химикали и консумативи“ в перо „Участие в конференции, извън 

организираните в рамките на Акцията“. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема молбата на ръководителя на договор КП-06-КОСТ/20 от 16.10.2019 г. за 

удължаване на срока на договора с още 6 месеца, като така общото удължаване ще 

бъде 11 месеца – до 16.09.2022 г., като бъде сключено допълнително споразумение, 

съгласно Правилника на ФНИ. 

2. Приема промяна на финансовия план на договора, която възлиза на 0,52 % от 

общата стойност на договора и заедно с предишно прехвърляне, одобрено с 

Протокол 22 на ПНЕК от 23.06.2021 г., общо до момента възлиза на 5,14%, като 

бъде прехвърлена сумата от 191 лв. от перо „Материали, химикали и 

консумативи“в перо „Участие в конференции, извън организираните в рамките на 

Акцията“. 

 

1.10.3.Доклади с вх. № ФНИ-504 от 11.02.2022 г. и ФНИ-743 от 25.02.2022 г. от проф. д-р 

Емануел Мутафов, ръководител на договор КП-06-МНФ/20 от 15.12.2021 г., за провеждане 

на международна научна конференция на тема „Изкуствоведски четения 2022. Изкуство и 

общество“, Институт за изследване на изкуствата – БАН (обсъждането на доклада се проведе 

в отсъствието на проф. Христо Кафтанджиев, участник в научния форум и член на ПНЕК). 

Относно: Промяна в начина на провеждане на форума и съответно във финансовите условия, 

като от изцяло присъствен ще бъде проведен изцяло онлайн в периода 15.04 – 20.04.2022 г. 

Обосновка: Промяната е поради влошената епидемична обстановка в страната. Съгласно 

обявената процедура от ФНИ за промяна в условията на провеждане на научните форуми, 

разликата от 60% в сумата ще бъде възстановена от Института за изследване на изкуствата 

по сметката на Фонда след получен протокол за одобряване на промяната. 

Приложение:  

 Нов финансов план с разпределение на средствата и нова финансова обосновка. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК подкрепя искането в докладите на ръководителя на договор КП-06-МНФ/20 от 

15.12.2021 г. за промяна в начина на провеждане на форума и съответно във финансовите 

условия, като от изцяло присъствен ще бъде проведен изцяло онлайн в периода 15.04-

20.04.2022 г. 

2. ПНЕК приема да се намалят средствата по проекта до 4000 лв. (до 40%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми.  

3. Приема разликата между получените и намалените средства в размер на 6000 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема искането в докладите на ръководителя на договор КП-06-МНФ/20 от 

15.12.2021 г. за промяна в начина на провеждане на форума и съответно във 

финансовите условия, като от изцяло присъствен ще бъде проведен изцяло онлайн 

в периода 15.04-20.04.2022 г. 

2. Приема да се намалят средствата по проекта до 4000 лв. (до 40%) в съответствие с 

Процедурата за международни научни форуми.  

3. Приема разликата между получените и намалените средства в размер на 6000 лв. 
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да бъде възстановена на ФНИ. 

 

1.10.4.Заявление с вх. № ФНИ-533 от 12.02.2022 г. от доц. д-р инж. Галина Патаманска, 

ръководител на договор КП-06-Китай/1 от 20.12.2018 г. на тема: „Сравнение на качеството 

на почвата при оранжерийно отглеждане за устойчиво земеделие в Китай и България“, 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, 

ССА. 

Относно: Забавяне предаването на отчета по договора. 

Обосновка: Въз връзка с предаване на отчета по проект КП-06-Китай/1/20.12.2018 г., с 

писмо с вх. № ФНИ-67 от 07.01.2022 г. ни е уведомила, че поради настъпила временна 

неработоспособност (първичен болничен лист № Е20213574423 от 06.01.2022 г. с период на 

временната неработоспособност от 28.12.2021 г. до 31.01.2022 г.). няма да е възможно да 

предаде отчета по проекта в срок - до 20 януари 2022 г. 

С настоящето писмо ни уведомява, че още за известен период няма да може да предаде отчета 

по проекта по същата причина. 

Приложение: 

 Сканирано копие на първичен болничен лист № Е20220043491 от 08.02.2022 г. – 

продължение, удостоверяващ здравословното състояние на ръководителката, с период на 

временната неработоспособност от 01.02.2022 г. до 02.03.2022 г. 

Пояснение от ПНЕК: 

Срокът на договора след 12 месечно удължение е изтекъл на 20.12.2021 г. и отчетът по 

договора е следвало да бъде предаден – до 20.01.2022 г. 

Решение на ПНЕК:  

1. В съответствие с направена консултация с адв. Иванка Андреева, ПНЕК определя краен 

срок за предаване на отчета – до 18.04.2022 г. 

2. В случай, че отчетът бъде предаден на по-късна дата, ФНИ ще предприеме мерки по 

събиране на дължимата неустойка за забавено предаване на отчетната документация.  

Решение на ИС: 

1. Определя краен срок за предаване на отчета – до 18.04.2022 г. 

2. Приема в случай, че отчетът бъде предаден на по-късна дата, ФНИ да предприеме 

мерки по събиране на дължимата неустойка за забавено предаване на отчетната 

документация.  

 

1.10.5.Доклад с вх. № ФНИ-568 от 15.02.2022 г. от доц. д-р Любен Загорчев, ръководител на 

договор КП-06-Русия/16 от 11.12.2020 г. на тема: „Епигенетична регулация на 

взаимодействието между стъбленото холопаразитно растение Cuscuta campestris и неговите 

гостоприемници“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 11.12.2023 г. 

Обосновка: Изпълнението на договора през първата година е било възпрепятствано поради 

няколко основни причини: 

1. Усложненията, свързани с пандемията от КОВИД-19 възпрепятстваха свободното 

движение на хора през 2021 г. и вероятно това положение ще продължи и през 2022 г. 

Разходите за командировки (не по-малко от 25% от сумата по договора) са предвидени 

основно за посещение на партньорските организации, в случая Университета Ломоносов 

в Москва, Руска федерация. Една от основните цели на договора е установяване на 

ползотворно сътрудничество, за което личните контакти са от съществено значение. 

Надяват се до средата на 2023 г. да стане възможно тези посещения да бъдат реализирани. 

2. Съществена част от научно-експерименталната работа предвижда изпращане на проби, 

подходящи за изолиране на интактна ДНК и РНК до Руската Федерация. През 2021 г. тази 
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дейност беше силно затруднена поради извънредната епидемиологична обстановка, 

санкциите, наложени на Руската Федерация, фитосанитарни изисквания и забрана за 

внасяне на сух лед (необходим за запазване на пробите) в частни пратки в Руската 

Федерация. Изпратените лиофилизирани проби са се оказали непригодни за целите на 

изследванията. В тази връзка е закупен реагент за съхранение на пробите на стайна 

температура, но междувременно научно-експерименталната работа е била силно 

възпрепятствана през 2021 г. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада на ръководителя на договор КП-06-

Русия/16 от 11.12.2020 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 11.12.2023 г., 

като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 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: 

Приема искането в доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/16 от 

11.12.2020 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 11.12.2023 г., като 

се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. Задължава 

ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

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

уведомяването. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ВНЕК. 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-1120/24.03.2022 г. от проф. д.фз.н. Наталия Килифарска-

Недялкова - Председател на Временната научно-експертна комисия по Процедура за 

финансова подкрепа на международни научни форуми в Република България и Програма 

COST към Фонд „Научни изследвания”. 

2.1.1.Разгледани бяха 10 проектни предложения. След проверка и обсъждане ВНЕК взе 

окончателни решения по 9 от тях, като по 1 проектно предложение се чака да бъдат получени 

допълнителни документи. След като бъдат получени, ВНЕК ще го разгледа отново и ще бъде 

представено на вниманието на ИС. 

1. Проектно предложение: ФНИ-263 от 25.01.2022 

COST Акция: СА 20130 – European MIC Network – New paths for science, sustainability 

and standards 

Период на изпълнение: 26.10.2021-25.10.2025 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. дн Марио Митов 

Базова организация: Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 

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

следните документи, които е необходимо да се изискат: 

•     Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от членовете на колектива. 

       Документите бяха представени допълнително. 

       Несъответствие с процедурата: Няма 

       Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на 

проектно предложение ФНИ-263 от 25.01.2022 г. по COST Акция СА 20130 – European 
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MIC Network – New paths for science, sustainability and standards, с ръководител проф. дн 

Марио Митов. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на проектно 

предложение ФНИ-263 от 25.01.2022 г. по COST Акция СА 20130 – European MIC 

Network – New paths for science, sustainability and standards, с ръководител проф. дн 

Марио Митов, като сумата да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-569 от 15.02.2022 

COST Акция: СА 20130 – European MIC Network – New paths for science, sustainability 

and standards 

Период на изпълнение: 26.10.2021-25.10.2025 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: доц. дн Йолина Хубенова 

Базова организация: Институт по електрохимия и енергийни системи - БАН 

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

следните документи, които е необходимо да се изискат: 

 Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от членовете на колектива. 

Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

       Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на 

проектно предложение ФНИ-569 от 15.02.2022 г. по COST Акция СА 20130 – European 

MIC Network – New paths for science, sustainability and standards, с ръководител доц. дн 

Йолина Хубенова. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на проектно 

предложение ФНИ-569 от 15.02.2022 г. по COST Акция СА 20130 – European MIC 

Network – New paths for science, sustainability and standards, с ръководител доц. дн 

Йолина Хубенова, като сумата да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-888 от 09.03.2022 

COST Акция: СА 20138 – NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A 

LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND 

Период на изпълнение: 22.09.2021-21.09.2025 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: гл. ас. д-р Кристина Гърциянова 

Базова организация: Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН 

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

следните документи, които е необходимо да се изискат: 

 Информация в кои работни групи на Акцията се е включил българският партньор. 

Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

       Решение на ВНЕК: 
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ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на 

проектно предложение ФНИ-888 от 09.03.2022 г. по COST Акция СА 20138 – 

NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY 

IN EUROPE AND BEYOND, с ръководител гл. ас. д-р Кристина Гърциянова. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на проектно 

предложение ФНИ-888 от 09.03.2022 г. по COST Акция СА 20138 – NETWORK ON 

WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE 

AND BEYOND, с ръководител гл. ас. д-р Кристина Гърциянова, като сумата да бъде 

преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-954 от 15.03.2022 

COST Акция: СА 20109 – MODULAR ENERGY ISLANDS FOR SUSTAINABILITY 

AND RESILIENCE 

Период на изпълнение: 11.10.2021-10.10.2025 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. дн Румяна Вацева 

Базова организация: Геологически институт - БАН 

Несъответствие с процедурата: Няма 

       Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на 

проектно предложение ФНИ-954 от 15.03.2022 г. по COST Акция СА 20109 – 

MODULAR ENERGY ISLANDS FOR SUSTAINABILITY AND RESILIENCE, с 

ръководител проф. дн Румяна Вацева. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на проектно 

предложение ФНИ-954 от 15.03.2022 г. по COST Акция СА 20109 – MODULAR 

ENERGY ISLANDS FOR SUSTAINABILITY AND RESILIENCE, с ръководител проф. 

дн Румяна Вацева, като сумата да бъде преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-971 от 14.03.2022 

COST Акция: СА 20138 – NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A 

LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND 

Период на изпълнение: 22.09.2021-21.09.2025 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. д-р Нина Николова 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

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

следните документи, които е необходимо да се изискат: 

 Информация в кои работни групи на Акцията се е включил българският партньор. 

Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

       Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на 

проектно предложение ФНИ-971 от 14.03.2022 г. по COST Акция СА 20138 – 
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NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY 

IN EUROPE AND BEYOND, с ръководител проф. д-р Нина Николова. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на проектно 

предложение ФНИ-971 от 14.03.2022 г. по COST Акция СА 20138 – NETWORK ON 

WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE 

AND BEYOND, с ръководител проф. д-р Нина Николова, като сумата да бъде 

преведена на два транша по 20 000 лв. 

 

 

6. Проектно предложение: ФНИ-392 от 03.02.2022 

COST Акция: СА 20126 – Network for research, innovation and product development on 

porous semiconductors and oxides 

Период на изпълнение: 21.10.2021-20.10.2025 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. д.т.н. д-р Тодорка Владкова  

Базова организация: Химикотехнологичен и металургичен университет 

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

следните документи: 

 Информация в кои работни групи на Акцията се е включил българският партньор. 

 Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от членовете на колектива. 

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

06-КОСТ/12 от 04.12.2020 г. по COST акция – CA 18238 - Европейска 

трансдисциплинарна мрежова платформа за  морска биотехнология с краен срок – 

04.12.2022 г. и 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: 

ВНЕК предлага на ИС проектно предложение ФНИ-392 от 03.02.2022 г., с ръководител 

проф. д.т.н. д-р Тодорка Владкова да не се финансира, поради това, че към настоящият 

момент не отговаря на условията в Процедурата. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема проектно предложение ФНИ-392 от 03.02.2022 г., с ръководител проф. 

д.т.н. д-р Тодорка Владкова да не се финансира, поради това, че към настоящият 

момент, ръководителя на проекта има един текущ договор по Процедура за 

програма COST. 

2. Ръководителят на проекта би могъл да кандидатства отново, след приключване на 

текущия договор, в случай, че COST акцията не е изтекла. 

 

 

7. Проектно предложение: ФНИ-638 от 18.02.2022 

COST Акция: СА 18123 – The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-

based and multidisciplinary approach 

Период на изпълнение: 14.03.2019-13.03.2023 

Искана сума за две години: 30 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Камелия Ханчева 

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
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След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи, че липсват 

следните документи: 

 Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от членовете на колектива. 

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

06-КОСТ/14 от 16.12.2020 г. по COST акция – CA 18138 - Research Innovation and 

Sustainable Pan- European Network in Peripartum Depression Disorder, с краен срок – 

16.12.2022 г. и 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: 

ВНЕК предлага на ИС проектно предложение ФНИ-638 от 18.02.2022 г., с ръководител 

доц. д-р Камелия Ханчева да не се финансира, поради това, че към настоящият момент 

не отговаря на условията в Процедурата. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема проектно предложение ФНИ-638 от 18.02.2022 г., с ръководител доц. д-р 

Камелия Ханчева да не се финансира, поради това, че към настоящият момент 

ръководителя на проекта има един текущ договор по Процедура за програма 

COST. 

2. Ръководителят на проекта би могъл да кандидатства отново, след приключване на 

текущия договор, в случай, че COST акцията не е изтекла. 

 

8. Проектно предложение: ФНИ-253 от 25.01.2022   

COST Акция: СА 20129 – Multiscale Irradiation and Chemistry Driven Processes and 

Related Technologies 

Период на изпълнение: 04.10.2021-03.10.2025 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р Цвета Апостолова 

Базова организация: Нов български университет 

ВНЕК прие за сведение информацията, че ръководителя на проекта е имал друг договор 

по програма COST - КП-06-КОСТ/15 от 02.09.2019 г. по друга COST акция -  CA 17126 

– Towards understanding and modeling intense electronic excitation, който е отчетен през 

2021 г. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на 

проектно предложение ФНИ-253 от 25.01.2022 г. по COST Акция СА 20129 –  Multiscale 

Irradiation and Chemistry Driven Processes and Related Technologies, с ръководител доц. д-

р Цвета Апостолова.  

 

Решение на ИС: 

След решение за приемане на отчета по предходен договор КП-06-КОСТ/15 от 

02.09.2019 г. на ръководителя доц. д-р Цвета Апостолова от ПНЕК по Двустранно 

сътрудничество, ИС ще вземе решение относно финансирането на проект с вх. № 

ФНИ-253 от 25.01.2022 г. по КОСТ акция СА 20129 – Multiscale Irradiation and 

Chemistry Driven Processes and Related Technologies. 
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9. Проектно предложение: ФНИ-878 от 08.03.2022 

COST Акция: СА 18101 – SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and 

sustainable food and bIoproCesseS 

Период на изпълнение: 10.04.2019-09.04.2023 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. д-р инж. Ангел Ангелов 

Базова организация: Университет по хранителни технологии - Пловдив 

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

несъответствия: 

 До края на КОСТ акцията остава една пълна година, тъй като срокът ѝ е 09.04.2023 г. 

 Финансовият план и работната програма са разработени за 2 години. 

 Декларацията от Изпълнителя, че не ползва средства от други източници за 

изпълнението на работната програма е с дата от 04.03.2020 год. 

 Липсват Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от членовете на 

колектива. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията и не може да бъде финансирано в 

този вид. Може да се разгледа след преработка на работната програма и финансовия план 

за срок от 1 година или съответния брой месеци до приключване на акцията и след 

добавяне на декларации за лични данни от всички членове на колектива. 

       Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС проектно предложение с вх. № ФНИ-878 от 08.03.2022 г. с 

ръководител проф. д-р инж. Ангел Ангелов да не се финансира, поради посочените 

несъответствия с Процедурата. 

 

Решение на ИС: 

Приема проектно предложение с вх. № ФНИ-878 от 08.03.2022 г. с ръководител проф. 

д-р инж. Ангел Ангелов да не се финансира, поради посочените несъответствия с 

Процедурата. 

 

2.1.2. Членовете на Комисията разгледаха 2 нови проектни предложения на обща стойност 

20 000 лв., като след проверка и обсъждане ВНЕК взе окончателно решение по 1 от тях, като 

по 1 проектно предложение се чака да бъдат получени допълнителни документи. След като 

бъдат получени, ВНЕК ще го разгледа отново и ще бъде представено на вниманието на ИС. 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-4355 от 30.11.2021 

Наименование на конференцията: Четиринадесетата международна конференция на 

тема „Слънчеви влияния върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“ 

      Дати на провеждане: 06.06.2022 до 10.06.2022 г. 

      Място на провеждане: Приморско, България 

      Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева 

      Базова организация: Институт за космически изследвания и технологии - БАН 

      Искана сума: 10 000 лв. 

      Несъответствие с процедурата: Няма 

      Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

      Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно 

предложение ФНИ-4355 от 30.11.2021 г., с ръководител проф. д-р Катя Георгиева. 
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Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

4355 от 30.11.2021 г., с ръководител проф. д-р Катя Георгиева. 

 

 

2.2. Доклад с вх. № ФНИ-1121/24.03.2022 г. от проф. д.фз.н. Наталия Килифарска-

Недялкова - Председател на Временната научно-експертна комисия по Процедура за 

финансова подкрепа на международни научни форуми в Република България и Програма 

COST към Фонд „Научни изследвания”. 

 

2.2.1. Членовете на Комисията разгледаха 1 проектно предложение, по което бяха 

представени допълнителни документи, кандидатстващо за сума от 10 000 лв. и 1 

актуализирано проектно предложение: 

 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-876 от 08.03.2022 

      Наименование на конференцията: XX Национален симпозиум „Полимери 2022“ 

      Дати на провеждане: 05.07. – 08.07.2022 г. 

      Място на провеждане: Велинград, България 

      Ръководител: проф. дн Петър Петров 

      Базова организация: Институт по полимери - БАН 

      Искана сума: 10 000 лв. 

      Несъответствие с процедурата: Няма 

      Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК приема с 4 гласа „ЗА“ и предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. 

за проектно предложение ФНИ-876 от 08.03.2022 г., с ръководител проф. дн Петър Петров. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за проектно предложение ФНИ-

876 от 08.03.2022 г., с ръководител проф. дн Петър Петров. 

 

 

2. Актуализирано проектно предложение: ФНИ-1007 от 18.03.2022 г. 

      Наименование на конференцията: Практически аспекти на медийната грамотност 

      Първоначално заявена дата на провеждане: 30.10.2021 г. 

      Нова дата на провеждане: 29.04.2022 г. 

      Място на провеждане: София, България 

      Ръководител: проф. д.н. Андреана Ефтимова 

      Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

      Сума: 4 000 лв. 

Проектното предложение е актуализирано, в съответствие с решение на ИС с протокол 22 от 

29.05.2020 г. по договор КП-06-МНФ/16 от 24.08.2021 г., като са получени средства в 

размер на 4000 лв. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Форумът се предвижда да бъде проведен присъствено. 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК одобрява с 4 гласа „ЗА“ актуализираното проектно предложение с вх. № ФНИ-1007 

от 18.03.2022 г. за провеждането на международен научен форум „Практически аспекти на 
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медийната грамотност“ на 29.04.2022 г. в София, като бъде сключено допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

Решение на ИС: 

Приема актуализираното проектно предложение с вх. № ФНИ-1007 от 18.03.2022 г. 

за провеждането на международен научен форум „Практически аспекти на медийната 

грамотност“ на 29.04.2022 г. в София, като бъде сключено допълнително 

споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

 

2.3. Доклад с вх. № ФНИ-1064/22.03.2022 г. от доц. д-р Аделина Миланова- 

Председател на Експертна комисията по възраженията към Фонд „Научни 

изследвания“ относно  информация за постъпили възражения по конкурсни процедури 

2021 г. 

 

Решение на ИС: 

 Приема за сведение. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Приемане на Годишния отчет на ФНИ. 

3.1. Проф. Вайсилов, представи пред членовете на Изпълнителния съвет годишния отчет за 

дейността на Фонда на основание чл. 21, ал. 4 от Правилника на ФНИ. Отделните точки в 

доклада бяха разгледани и дискутирани от членовете на ИС, като бяха направени някои 

предложения за корекции.  

 

Решение на ИС:  

1.Приема отчета на Фонд „Научни изследвания“ за 2021 г. с направените предложения 

за допълнения.  

2. Приема той да бъде представен на Министъра на образованието и науката съгласно 

чл. 13, ал. 3 от ПФНИ.  

3. Възлага на управителя да публикува на уеб-сайта на Фонда отчета за 2021 г. след 

утвърждаването му от Министъра на образованието и науката. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Разглеждане на ГОП на ФНИ за 2022 г. 

4.1. Изпълнителният съвет обсъди писмо с вх. № ФНИ-964/16.03.2022 г. от д-р Милена 

Дамянова – Директор на Дирекция „Наука“ към МОН относно предложения за дейности и 

суми, които да бъдат включени в Годишната оперативна програма за 2022 г. на ФНИ. 

Изпълнителният съвет разгледа доклад с вх. № ФНИ-1086 от 23.03.2022 г. от проф. дхн Юрий 

Кълвачев, управител на ФНИ, с който той предоставя за обсъждане ГОП на ФНИ за 2022 г.  

 

Решение на ИС:  

Приема направените предложения, като приемането на ГОП да се извърши след 

получаването на бюджета на ФНИ за 2022 г. от МОН. 

 

 

По т. 5 от дневния ред – Доклади на управителя. 
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5.1. Доклад с вх. № № ФНИ-976 от 17.03.2022 г. от проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на 

ФНИ относно одобрен за финансиране проект с участие на български научен колектив по 

програма M-ERA.NET от конкурс 2021 год. 

 

Проектно предложение: ФНИ-1909 от 15.06.2021 г./входящ номер в платформата 

Project 9436 

Акроним на проекта: TARDIS 

Тема на проекта: Полимерни матрици за  прицелно доставяне на антимикробни агенти 

за третиране на инфекции, причинени от staphylococcus aureus и възстановяване на 

хомеостазата на кожата/ Nano-enabled stimuli-responsive scaffolds for delivery of targeted 

antimicrobial systems to treat staphylococcus aureus-mediated infections and restore skin 

homeostasis 

Project topic: New strategies for advanced material-based technologies for health 

applications 

Ръководител на българския колектив: гл. ас. д-р Констанс Русева 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева. 

Оценка от международното оценяване: 12,5 

 

Решение на ИС: 

Приема след утвърждаване на ГОП на ФНИ за 2022 год. да бъде сключен договор за 

финансиране за одобрения проект, както следва: 

Приема да се финансира проектно предложение с вх. № ФНИ-1909 от 15.06.2021 г., с 

акроним TARDIS, с ръководител на българския научен колектив гл. ас. д-р Констанс 

Русева, за срок от 3 години на два етапа по 18 месеца, като финансирането да се 

извърши за всеки етап в размер на 50 % от общата стойност на договора, или 100 000 

лв., като първия транш да се изплати от ГОП на ФНИ за 2022 г., след утвърждаването 

му. 

 

5.2. Доклад с вх. № ФНИ-977 от 17.03.2022 г. от проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на 

ФНИ относно участие на ФНИ през 2022 г. в конкурс по програма M-ERA.NET. 

 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в конкурс по програма M-ERA.NET 

през 2022 г. Определя общ индикативен бюджет от страна на ФНИ в размер на 750 

000 лева за целия конкурс, като ще бъдат финансирани до 3 проекта с максимална 

сума за един проект до 250 000 лева и срок за изпълнение от 24 до 36 месеца. 

 

5.3. Доклад с вх. № ФНИ-1065 от 22.03.2022 г. от проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на 

ФНИ относно участие на Фонд „Научни изследвания“ в партньорство по програма 

GENDERACTIONPlus в областта на изграждането на съвместни инициативи за насърчаване 

на равенството между половете в областта на науката, технологиите и иновациите по 

Рамкова програма "Хоризонт Европа". 

 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да се включи в партньорство по програма 

GENDERACTIONPlus по Рамкова програма "Хоризонт Европа". 
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5.3.1. Доклад с вх. № ФНИ-1137 от 24.03.2022 г. от проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на 

ФНИ относно участие на представител от Фонд „Научни изследвания“ в заседание на 

Управителния комитет по програма GENDERACTIONPlus. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде командирована доц. д-р Боряна Хаджиева – държавен експерт към 

ФНИ за периода 07-11.06.2022 г. до гр. Прага, Чехия за участие като представител на 

ФНИ в заседание на Управителния комитет по програма GENDERACTIONPlus. 

Командировката е с право на пътни разходи, като пътуването ще се осъществи със 

самолет, дневни пари за 5 дни, разходи за настаняване, медицинска застраховка и 

трансфер от и до летище, съгласно Наредбата за командировките в страната и 

чужбина.  

 

 

5.4. Доклад с вх. № ФНИ-1087 от 23.03.2022 г. от проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на 

ФНИ относно изнесено заседание на ИС през април 2022 г., което да се състои в периода 

15.04. - 17.04.2022 г., на което ще се  обсъдят текущи въпроси и подготовка на Насоки за 

конкурси 2022 г.   

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде проведено изнесено заседание на ИС, което да се състои в периода 

15.04. - 17.04.2022 г., на което да присъстват: членовете на ИС, адв. Иванка Андреева, 

доц. Боряна Хаджиева, секретари на НЕК, проф. дхн Георги Вайсилов- експерт/ чл.16 

от ПФНИ/ . 

 

 

5.5. Писмо с вх. № ФНИ-100101/31 от 23.03.2022 г. от проф. дхн Юрий Кълвачев, управител 

на ФНИ относно вх. Писмо от №100101/30 от 10.03.2022 г. от Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“ – проф. Анастас Герджиков 

Относно: възпрепятстване да се подаде отчетна документация към Договор ДУНК 01/1 от 

2009 г. по обективни обстоятелства и предложение за сключване на протокол-споразумение 

с определяне на срок за подаване на научен и финансов отчет най-късно до 15.05.2022 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да се сключи протокол-споразумение между Фонд „Научни  изследвания“ и 

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ с определяне на срок за подаване 

на научен и финансов отчет най-късно до 15.05.2022 год. Такова споразумение може 

да бъде сключено след заплащане на дължимата сума за неустойка по чл. 26 от 

договора в размер на 116 287.20 лв. /сто и шестнадесет хиляди двеста осемдесет и 

седем лева и двадесет стотинки/ изчислена върху 2 325 744.05 лева (сумата получена 

за съответния период, 1 250 000.00 лв., и сумата на неизразходваните средства от 

предходни етапи по договора в размер на 1 075 744.05 лв.). или изплащането на сумата 

за неустойка да бъде записано като част от споразумението. 

 

 

5.6. Доклад с вх. № ФНИ-992/18.03.2022 г. от г-жа Даниела Козовска относно предложение 

за приемане от членовете на ИС на Образец на Приложение към Уведомление за промени 

във финансовия план до 15 % от общия размер на допустимите преки разходи за съответния 
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етап и Приложение към Заявление за промени във финансовия план от 15 % до 25 % от 

общия размер на допустимите преки разходи за съответния етап. 

 

Решение на ИС: 

Приема предложените Образец на Приложение към Уведомление за промени във 

финансовия план до 15 % от общия размер на допустимите преки разходи за 

съответния етап и Приложение към Заявление за промени във финансовия план от 

15 % до 25 % от общия размер на допустимите преки разходи за съответния етап, като 

възлага да бъдат публикувани на официалната интернет страница на ФНИ. 

 

 

По т. 6 от дневния ред – Разни. 

6.1. Уведомление с вх. № ФНИ-965/16.03.2022 г. от Директора на ИМИ-БАН – проф. Петър 

Бойваленков относно договор КП-06-ДВ/7 от 2019 г. 

Относно:  За 2022 г. все още няма извършено плащане от страна на ФНИ. Съгласно чл. 4. ал. 

5 от договора финансирането по ал. 3 се извършва при наличие на финансови средства на 

ФОНДА за Националната научна програма „Вихрен“ в утвърдената ГОП за съответната 

година. Предполагаме, че все още не е утвърдена ГОП за 2022 г., поради което не е извършено 

авансово плащане за тази година. 

В договора не се споменава какво става в случай, че не са преведени средства за съответната 

година - дали се прекратяват временно дейностите по договора, дали се освобождава 

изследователят и персонала на екипа, които са назначени на трудов договор. Молим за 

разяснения в това отношение. 

С настоящото писмо искам да Ви информирам, че Институтът по математика и информатика 

има възможност и готовност да финансира авансово плащания по проекта при положение, че 

ФНИ гарантира признаването на така направените авансови разходи от ИМИ. 

Бих искал да Ви уверя, че научноизследователските дейности по проекта се 

изпълняват успешно и се реализират в предвидените срокове. 

Становище от адв. Иванка Андреева: 

На 16.03.2022 год. е постъпило писмо с вх. № ФНИ-965 от 16.03.2022 год. от проф. Петър 

Бойваленков – директор на Институт по математика и информатика – БАН по договор № КП-

06-ДВ/7 от 2019 год., сключен по проведен конкурс през 2019 год. по ННП „Вихрен“. В 

писмото посочва, че не е получено авансово плащане на сума по договор за 2022 год. и се 

иска разяснения, в случай, че не получат авансово плащане как ще извършват дейностите по 

договора и следва ли да освободят екипа, който са на трудов договор. Също така искат 

информация дали има възможност институтът авансово да финансира договора и след това 

ФНИ да признае направените авансови разходи по договора. 

След проверка установих следното: 

Отчетът по договор № КП-06-ДВ/7 от 2019 год. е разгледан на заседание на ИС на ФИН с 

протокол № 9 от 16.12.2021 год. и взетото решение е следното цитирам: 

„Въз основа на доклада на ПНЕК и представената информация в рецензиите на научния отчет 

за първата година на проект по договор №КП-06 ДВ/7 от 18.12.20219 г. не приема отчета в 

настоящата му форма. Да бъде представен преработен отчет в съответствие с изискванията 

на насоките на програмата и указанията на ФНИ за изготвяне на научен отчет. При изготвяне 

на преработения отчет да бъдат отчетени бележките в доклада на докладчика от ПНЕК по 

договора и да бъдат представени съответните обосновки. Обръща внимание на ръководителя 

на проекта, че дейности, които са започнали преди подписването на договора за финансиране 
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не могат да бъдат отчитани като резултати по проекта. При изказване на благодарност в 

публикациите към повече от един източник на финансиране е необходимо разграничаване на 

дейностите, финансирани от ФНИ. Определя срок за представяне на преработения отчет 1 

месец след приемането на това решение. Изпълнителен съвет Протокол № 9/16.12.2021 6 

Решение за оценката на научния отчет и по отношение на продължаване на финансирането 

ще бъде взето след разглеждане на преработения отчет при наличие на финансови средства.“ 

Видно от решението на ИС на ФНИ и доклада на председателя на ПНЕК по математика и 

информатика е установено, че предаденият отчет от ръководителят на проекта не е 

представен според изискванията на ННП „Вихрен“ и указанията за отчитане на Фонда. След 

постъпването на преработен отчет, съгласно решението на ИС на ФНИ, същият е разгледан 

съответно от ПНЕК и ИС на ФНИ на заседание, проведено на 25.02.2022 год., като 

протоколът от заседанието на ИС е в процес на съгласуване от членовете на ИС и не е 

публикуван на сайта на Фонда, но оценката за изпълнение на договора за първата година е 

„Задоволителен“. С всички бенефициенти по договори от ННП „Вихрен“ от 2019 год., вкл. и 

с ръководителят на договор № КП-06-ДВ/7 от 2019 год. проф. Кацарков е проведена среща 

януари 2022 год.  в МОН, поради незадоволителната работа по част от договорите, въз основа 

на приетите оценки от ПНЕК и ИС на ФНИ с цел даване на указания за работа, тъй като 

средствата, който се предоставят по програмата са в значителен размер на всеки един от 

договорите, като по договор КП-06-ДВ/7 от 2019 год. общият размер за финансирането е 1 

212 000.00 лв. и следва да показват постигане на резултатите, заложени в програмата и 

целите, поставени в програмата, както и мониторинга на изпълнението от страна Фонда 

върху тези договори да е завишен. 

В тази връзка, забавянето на финансирането се дължи изцяло по вина на 

бенефициентите по договора и поради тази причина авансовото финансиране на този 

договор не е осъществено в края на 2021 год., както е направено на всички останали 

договори по ННП  „Вихрен“, сключени през 2019 год. 

Относно наличието на средства в бюджета за 2022 год., приемането на ГОП за 2022 год. 

и сроковете за това и относно възможността институтът авансово да финансира 

договора и след това ФНИ да признае направените авансови разходи по договора 

въпросите и становище за това следва да се изиска от главен счетоводител и финансов 

експерт на Фонда. 

 

Решение на ИС: 

Приема за допустимо Институтът по математика и информатика авансово да 

финансира договора и след това ФНИ да признае направените авансови разходи по 

договора. При наличие на утвърден ГОП за настоящата година, проектът ще бъде 

финансиран за тази година със 184 037,51 лв., съгласно решение на ИС на ФНИ 

(протокол № 11 от 25.02.2022г.), като за целта ще бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

6.2. Доклад с вх. №94ДД/18 от 01.03.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно договор № ДФНИ И02/4 от 2014 г„ съгласно посочените от АДФИ изисквания 

по договори от 2014 год.  
 
Представен е коригиращ отчет по договор № ДФНИ И02/4 от 2014 г. По договора 
от предоставените отчети е видно, че няма отчетени разходи за Информационни 
продукти (НДМА). 
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Договор ДФНИ И02/4 от 2014 г., базова организация Софийски 
университет "Св. Климент Охридски" 
Първоначална обща сума на договора: 79 200 лв. 
Преведени средства: 78148,46 лв. 
Неизразходвани средства: 2391,67 лв. 
Непризнати разходи (след корекцията): 347,13 лв. 
Признати разходи от финансовия одитор: 75 409,66 лв. 
Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 2738,80 лв. 
Възстановена е сумата от 2391,67 лв. на 02.07.2020 г. 
Остатък за възстановяване на ФНИ: 347,13 лв. 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с Насоките за конкурса, договора за финансиране и Ръководството 

за отчитане на финансовите средства приема посочените в доклад вх. № 94ДД/1 от 

18.01.2022 г.  суми за възстановяване по договор ДФНИ И02/4от 2014 г.:  

Неизразходвани средства: 2391,67 лв. 

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

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

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 2738,80 лв. 

Възстановена е сумата от 2391,67 лв. на 02.07.2020 г. 

Остатък за възстановяване на ФНИ: 347,13 лв. 

2. ФНИ да изиска възстановяване на остатъка от сумата  в размер на 347,13  лв. 

3. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ И02/4 от 2014 г. от ПНЕК,след 

което да се внесе доклад до ИС. 

 

 

6.3. Доклад с вх. №94ДД/19 от 18.03.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ относно коригиране на решение за приемане на окончателен отчет по договор ДН07/22 

от 2016 г. в научно направление Технически науки. 

 

Вместо: 

Решение на ИС (Протокол № 50 от 16.04.2021 г.): 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на научната 

част по договор ДН07/22 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, че разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 50 

641,36 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 45,50 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 11 105,86лв., както и сумата на 

непризнатите разходи в размер на 45,50 лв. да бъдат възстановени на ФНИ или обща сума за 

възстановяване в размер на 11 151,36 лв. 

4. Приема договор ДН07/22 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно реализиран проект. 

 

Да се чете: 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на научната 

част по договор ДН07/22 от 2016 г. 

2. На основание постъпилото финансово становище от регистриран одитор, приема 

финансовия отчет на договора, както следва: 

Общо признати разходи по договора – 108 894,14 лв. 
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Признати разходи за Втори етап - 50 641,36 лв.  

Неизразходвани средства – 11 105,86 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на ФНИ е в размер на 11 105,86лв. 

4. Приема договор ДН07/22 от 2016 г. да бъде приключен, като успешно реализиран проект 

и бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

Секретари: ( п )     Председател:  ( п )  

  

(доц. д-р Боряна Хаджиева)     (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

( п )   
 

(Роза Кондова)   

 

 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. д-р Вилма Стоянова:…………………………. 

 

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

 

3. Акад. дмн Веселин Дренски:……………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

8. Проф. д-р Стефан Сивков:…………………………………. 

 

9. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:………………………… 

 

10.  Д-р Милена Дамянова:……………………………………. 

 


