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П Р О Т О К О Л 

№ 15/04.05.2022 

 
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

Днес, 04.05.2022 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд 

„Научни изследвания” (ФНИ) по MS TEAMS. 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 
1. Проф. д.ик.н. Желю Владимиров – Председател  

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

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева  

4. Акад. дмн Веселин Дренски  

5. Проф. д-р Ирена Пейчева  

6. Проф. д-р Олимпия Роева 

7. Проф. д-р Пламен Петков 

8. Доц. д-р Божин Божинов  

9. Проф. д-р Стефан Сивков   

10. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева   

11. Д-р Милена Дамянова - представител на МОН 

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев – управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

Секретари: 

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

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 Физически науки 

 – ПНЕК по Химически науки 

– ПНЕК по Медицински науки 
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 – ПНЕК по Технически науки 

– ПНЕК по Биологически науки 

– ПНЕК по Обществени науки 

– ПНЕК по Науки за Земяна 

– ПНЕК по Хуманитарни науки 

– ПНЕК по Двустранно сътрудничество 

2. Доклади на ВНЕК: 

 – ВНЕК по COST и форуми 

 – НЕК по Възражения 

3. Доклади на управителя 

4. Разни 

 

 

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

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-1512 от 29.04.2022 г. от проф. Катя Вутова – председател на 

ПНЕК по Математически науки и информатика към Фонд „Научни 

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

на финансови отчети  

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 12/2 от 11.12.2016 г. на тема: „Риманова и комплексна 

геометрия“ с ръководител проф. д-р В. Милушева, базова организация: Институт по 

математика и информатика, БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № 

25/11/15.03.2021 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: 10 813,89 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 49 186,11 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 10 813,89 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 70 813,89 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 22 382,90 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 48 430,99 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 97 617,10 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 22 382,90 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 (също и млад учен) 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации за етап 2: 16 (след редукция 15,5) 

От тях с импакт фактор: 14 (след редукция 13,5) 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 (след редукция) 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 15   

От тях с благодарност и към други проекти: 1   

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 12/2 от 11.12.2017  г.  

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

25/11/15.03.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 48 430,99 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 22 382,90 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 22 382,90 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 12/2 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 12/2 от 11.12.2017  г.  

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

25/11/15.03.2021 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 430,99 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 22 382,90 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 22 382,90 лв. 

4. След възстановяване на сумата приема проект по договор № ДН 12/2 от 11.12.2017  

г. да бъде приключен като успешен. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н32/3 от 07.12.2019 г. на тема: „Интерактивна система за 

обучение по моделиране и управление на биопроцеси (InSEMCoBio)“ с ръководител проф. 

дн В. Любенова, базова организация: Институт по роботика - БАН, във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. № ФНИ-68/07.01.2022 г. на регистриран одитор №032.  

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: 31,60 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 59 968,40 лв. 

Сума, предвидена за втори етап: 60 000 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 (също и млади учени) 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации за етап 1: 8 (след редукция 6,6) 

От тях с импакт фактор: 5 (след редукция 4,5) 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 1 (след редукция 0,6) 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 5 

От тях с благодарност и към други проекти: 3 

Участия в научни форуми: 4 (планувано е участие в European Congress in Biotechhnology 2020 

с три приети резюмета, но поради отлагане на конгреса за 2024 получените резултати ще 

бъдат разширени и публикувани през втория етап на проекта) 

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 № КП-06 Н32/3 от 07.12.2019  г.  

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

68/07.01.2022 г. на регистриран одитор №032, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 968,40 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н32/3 от 07.12.2019  г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 31,60 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сума за отчитане за втори етап е 60 031,60 лв. 

 

Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № КП-06 Н32/3 от 07.12.2019  г.  

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

ФНИ-68/07.01.2022 г. на регистриран одитор №032, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 968,40 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н32/3 от 07.12.2019  г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 31,60 лв. да бъде прехвърлена към втория 

етап. Сума за отчитане за втори етап е 60 031,60 лв. 

 

 

1.2.  Доклад с вх. № ФНИ-1523/29.04.2022 г. от доц. д-р С. 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. Доклад с вх. № ФНИ-1241/01.04.2022 г. от доц. д-р М. Бенкова, ръководител на проект 

по договор № КП-06 Н26/7 от 17.12.2018 г. на тема: „Използване на биовъглен за устойчиво 

земеделие“, базова организация: ИПАЗР "Н. Пушкаров". 

Относно: Промяна във финансовия план на втори етап на проекта 

Обосновка: „Уведомяваме Ви, за промени във финансовия план за втория етап от проекта, 

за преразпределение на преките допустими разходи по пера, съгласно вътрешните правила 

на ФНИ и чл. 7, ал. 2 от договор N КП-06-Н26/7 от 17.12.2018 г. Голяма част от 

предвидимите средства в перото „Командировки” е неизразходвана (14 739 лв.), поради 

доскоро усложнената обстановка и невъзможността от пътуване и посещаване на 

международни форуми. За но ефективно оползотворяване на средствата, бихме желали 

част от неизразходваната сума от перо „Командировки", на обща стойност 8 180.64 лв. 

(14.82% от преките допустими разходи за етап) да се прехвърля съответно за разходи: в 

перо „ДМА И НДМА” – 7 670 лв. и в перо „Материали, консумативи и др.” - 510.64 лв. 

Преразпределението между перата не надвишава 15% от общия размер на допустимите 

преки разходи за съответният етап на проекта и не нарушава максималните стойности, 

определени в Насоките, прилагам: 

1. Първоначален финансов план на целия проект 

2. Коригиран финансов план за втори етап 

3. Решение за преразпределяне на остатъка от първи етап от ПНЕК - Протокол № 11 

от 20.07.2021 г. 
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4. Решение на ИС (Протокол 38 от 23.10.2020 г.)“ 

Решение на ПНЕК: 

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ и съгласуване с финансовия експерт на Фонд 

„Научни изследвания“, ПНЕК установи, че промяната отговаря на изискванията на 

Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса и приема исканото преразпределение в 

бюджетните пера на финансовия план от 8 180,64 лв., което представлява 14,02% от преките 

допустими разходи (58 357,76 лв.). Предходното преразпределение от 2 400 лв. е 4,34% от 

ПДР. Общо се преразпределят средства в размер на 18,36% от ПДР  за втори етап на проект 

по договор № КП-06 Н26/7 от 20.12.2018 г.  

ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното решение за промяна във финансовия план 

на проект  по договор №КП-06 Н26/12 от 20.12.2018 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема исканото преразпределение в бюджетните пера на финансовия план от  

8 180,64 лв., което представлява 14,02% от преките допустими разходи (58 357,76 лв.), 

а именно 8 180,64 лв. от перо „Командировки“ се прехвърлят както следва: в перо 

„ДМА И НДМА” – 7 670 лв. и в перо „Материали, консумативи и др.” – 510,64 лв. 

Предходното преразпределение от 2 400 лв. е 4,34% от ПДР. Общо преразпределените  

средства са в размер на 18,36% от ПДР  за втори етап на проект по договор № КП-06 

Н26/7 от 20.12.2018 г. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.2.2. Доклад с вх. № ФНИ-1093/23.03.2022 г. от гл. ас. д-р И.  Десева, ръководител на проект 

по договор № КП-06 М36/2 от 13.12.2019 г. на тема: „Получаване, характеристика и 

пречистване на белтъчни ензимни  хидролизати от лупина и прогнозиране  на биологичната 

им активност чрез методи от изкуствения интелект“, базова организация: Университет по 

хранителни технологии - гр. Пловдив. 

Относно: Удължаване срока на проекта с още 4 месеца 

Обосновка: „Поради непредвидени към момента на подписване на договора на проект № 

КП-06 М36/2 от 13.12.2019 г. обстоятелства, а именно отпуск поради бременност и 

майчинство на основен член на колектив, а именно, доц. д-р Р. Вранчева, моля, за 

удължаване на срока на изпълнение на горецитирания проект с 6 месеца. Настояща дата 

на приключване на проекта е 13.08.2022 г. Дата, на която се предлага да приключи 

изпълнението на целия проект след удължаването е 13.02.2023 г. 

Предложената новата крайна дата за приключване на проекта по никакъв начин не 

променя изпълнението на цялостната работна програма по предвидените работни 

пакети.“ 

С решение на ПНЕК от 12-то заседание, проведено на 16.10.2020 г. срокът на проекта е 

удължен с 6 месеца, като са добавени още два месеца (решение на ИС). С настоящото искане 

общото удължаване на срока на проекта става 12 месеца. 

Решение на ПНЕК: 

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

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

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

удължаване на срока на проекта с още 4 месеца. Общото удължаване на срока става 12 

месеца. След промяната проект по договор № КП-06 М36/2 от 13.12.2019 г. трябва да 

приключи на 13.12.2022 г. Срок на подаване на отчета 13.01.2023 г. 
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ПНЕК предлага на ИС да утвърди предложеното решение за удължаване на срока на договор 

№ КП-06 М36/2 от 13.12.2019 г. с още 4 месеца, като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема  искането за удължаване на срока на проекта с още 4 месеца. Общото 

удължаване на срока става 12 месеца. След промяната проект по договор № КП-06 

М36/2 от 13.12.2019 г. трябва да приключи на 13.12.2022 г. Срок на подаване на отчета 

13.01.2023 г. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.2.3. Доклад с вх. №ФНИ-1434/20.04.2022 г. от проф. д-р В. Попов, ръководител на проект 

по договор №КП-06 ДО 02/4 от 01.12.2021 г. на тема: „Developing intercropping systems with 

camelina to increase the yield and quality parameters of local underutilized crops“ (SCOOP)“, по 

програма CORE ORGANIC, базова организация: Аграрен университет, Пловдив 

Относно: Промяна в колектива на проекта 

Обосновка: „Един от учените, включен в работния екип, работещ по проекта, е подал 

заявление за отказ от участие поради служебна натовареност и невъзможност за 

изпълнение на планираните дейности - гл. ас. д-р З. Желев. 

На негово място предлагам да бъде включена доц. д-р М. Димова, която има компетенции 

по специалността. Тя е фитопатолог и може да се включи ефективно в проучванията по 

работна задача 2.4.1. Оценка на вида и степента на заплевеляване, нападение и реакция към 

болести и неприятели в монокултура и смесени посеви, с определяне на симптоматиката и 

реакцията към фитопатогени на опитните растения. 

Координаторът на проекта е информиран за промяната и всички документи са изпратени 

в превод на английски и до него. 

Прилагам следните документи: 

1. Заявление за отказ от гл. ас. д-р З. Желев. 

2. Доклад за включване в проекта от доц. д-р М. Димова. 

3. Творческа автобиография на доц. д-р М. Димова 

4. Актуализиран списък на работния екип.“ 

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 оттеглянето на гл. ас. 

д-р Звездомир Желев и включването на доц. д-р М. Димова в колектива на проект по договор 

№ КП-06 ДО 02/4 от 01.12.2021 г. 

ПНЕК предлага на ИС да утвърди решението. 

 

Решение на ИС: 

Приема освобождаването на гл. ас. д-р З. Желев и включването на доц. д-р М. Димова 

в колектива на проект по договор № КП-06 ДО 02/4 от 01.12.2021 г. 

 

1.2.4. Доклад с вх. № ФНИ-1460/26.04.2022 г. от доц. д-р Н. Шулева, ръководител на проект 

по договор № КП-06 ОПР 03/7 от 17.12.2018 г. на тема: „Оценка на екосистемната услуга 

„вода“, осигурявана от водоохранните горски територии в България“, базова организация: 

Лесотехнически университет. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с 12 месеца 
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Обосновка: „На основание чл. 75 (1) от правилника на ФНИ моля, срокът за изпълнение на 

втори етап от работната програма по Допълнително споразумение с № ФНИ - 2817 от 

08.12.2020 г. към договор № КП-06 ОПР 03/7/17.12.2018 г. да бъде удължен с 12 месеца и 

крайната дата за изпълнение на договора да бъде 08.06.2023 година. 

Удължаването се налага поради продължаващата епидемична обстановка, свързана с 

пандемията от COVID, която забави изпълнението на задачи от работната програма, 

възпрепятства апробирането и представянето на резултатите и попречи на ефективното 

използване на средствата по проекта. Исканото допълнително удължаване от 12 месеца 

ще помогне за успешното финализиране 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  искането за 

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

№ КП-06 ОПР 03/7 от 17.12.2018 г. трябва да приключи на 08.06.2023 г. Срок на подаване на 

отчета 08.07.2023 г. 

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

етап на договор  №КП-06 ОПР 03/7 от 17.12.2018 г. с 12 месеца, като бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

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

промяната проект по договор № КП-06 ОПР 03/7 от 17.12.2018 г. трябва да приключи 

на 08.06.2023 г. Срок на подаване на отчета 08.07.2023 г. Да бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

1.2.5. Доклад с вх. № ФНИ-1505/28.04.2022 г. от доц. д-р И. Петрова, ръководител на проект 

по договор № КП-06 Н46/6 от 27.11.2020 г. на тема: „Употреба на биостимуланти при 

биологично отглеждане на земеделските култури – оценка на приносите за биоикономиката“, 

базова организация: Институт по криобиология и хранителни технологии - София. 

Относно: Удължаване срока на първи етап на проекта с 8 месеца 

Обосновка: „Бих желала да Ви информирам за затруднения от обективен характер, 

водещи до забавяне изпълнението на етап 1 на проекта в предвидения по договора срок: 

27.11.2020 г. - 27.05.2022 г. 

I. Закупеното оборудване, необходимо за изпълнение на задачите, заложени в Работната 

програма, етап 1, е инсталирано със закъснение 10 месеца от срока по договора с фирмата 

доставчик, на 19.04.2022г. (приложение № 1 Протокол за инсталация и обучение). 

II. Затруднения в работата през периода на изпълнението на етап 1 създават ограничения 

вследствие на Covid-кризата, свързани с преминаване в дистанционен режим на работа. 

Моля да бъдат взети под внимание възникналите неблагоприятни обстоятелства (забавяне 

на инсталацията на апаратурата с 10 месеца и съкращаване периода за аналитична 

дейност с 3 месеца) и да бъде разгледана възможността срокът за изпълнението на ЕТАП1 

по проект „Употреба на биостимуланти при биологично отглеждане на земеделските 

култури - оценка на приносите за биоикономиката” Договор № КП-06-Н46/6/ 27.11.2020 г. 

да бъде удължен с 8 месеца, считано от 27.05.2022г. 

През този период ще може да се реализират предвидените биотехнологични експерименти 

(2 месеца), вегетационен опит в контролирана среда (4 месеца) и биохимични анализи (2 

месеца).“ 
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Решение на ПНЕК: 

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

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

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

удължаване на срока на първи етап на проекта с 8 месеца. След промяната проект по договор 

№ КП-06 Н46/6  от 27.11.2020 г. трябва да приключи на 27.01.2023 г. Срок на подаване на 

отчета 27.02.2023 г. 

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

етап на договор № КП-06 Н46/6 от 27.11.2020 г. с 8 месеца, като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема  искането за удължаване на срока на първи етап на проекта с 8 месеца. След 

промяната проект по договор № КП-06 Н46/6  от 27.11.2020 г. трябва да приключи на 

27.01.2023 г. Срок на подаване на отчета 27.02.2023 г. Да бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

1.2.6. Доклад с вх. № ФНИ-1517/29.04.2022 г. от доц. д-р М. Глушкова, ръководител на 

проект по договор № КП-06 ОПР 03/6 от 17.12.2018 г. на тема: „Оценка и картиране на 

екосистемни услуги във високопланински територии в Рила и Пирин за устойчиво 

управление на природните ресурси“, базова организация: Институт за гората - БАН. 

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

Обосновка: „С настоящия Доклад бих искала да Ви уведомя относно необходимостта от 

удължаване срока на изпълнение на проекта с 12 месеца, които са максимално допустимите 

съгласно Правилника на ФНИ. 

Необходимостта от това удължаване се налага поради спецификата на заложените за 

изпълнение дейности, а именно теренно-проучвателни експедиции, срещи със 

заинтересовани страни, подобряване на информираността на населението относно ролята 

на планинските територии за предоставяне на екосистемни услуги, както и представяне 

на получените резултати на международни конференции и други научни форуми, които 

бяха отлагани многократно, поради наложените противоепидемични мерки в редица 

страни. 

Това възпрепятства реализирането на заложените дейности по проекта, както и 

представянето и публикуването на получените резултати. От една страна удължаването 

на проекта ще предостави възможност за реализиране на заложените дейности и 

постигането на важни резултати в областта на устойчивото управление на природните 

ресурси, а от друга, ще допринесе за повишаване капацитета и квалификацията на 

участниците в проекта и младите учени.“ 

Решение на ПНЕК: 

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

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

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

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

№ КП-06 ОПР 03/6  от 17.12.2018 г. трябва да приключи на 17.06.2023 г. Срок на подаване 

на отчета 17.07.2023 г. 

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

етап на договор № КП-06 ОПР 03/6  от 17.12.2018 г. с 12 месеца, като бъде сключено 

допълнително споразумение. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 15/04.05.2022         9 

 

 

 

Решение на ИС: 

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

промяната проект по договор № КП-06 ОПР 03/6  от 17.12.2018 г. трябва да приключи 

на 17.06.2023 г. Срок на подаване на отчета 17.07.2023 г. Да бъде сключено 

допълнително споразумение. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 06/12 от 19.12.2016 г. на тема: „Проучване на 

адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна 

пшеница“ с ръководител гл. ас. д-р А. Димитрова, базова организация: Институт по 

физиология на растенията и генетика, БАН, във връзка с доклад за фактически констатации 

вх. № 94ММ/5/14.02.2022 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: 3 786,17 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 56 213,83 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 3 786,17 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 63 786,17 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 17,16 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 63 769,01 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 119 982,84 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 17,16 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации за етап 2: 1 (и 1 подадена за печат) 

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0  

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 1 (след редукция 0,5) 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 (след редукция 0,5) 

Участия в научни форуми: 7 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 06/12 от 19.12.2016 г. 

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

94ММ/5/14.02.2022 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 63 769,01 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 17,16 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 17,16 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 06/12 от 

19.12.2016 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 06/12 от 19.12.2016 г. 

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

94ММ/5/14.02.2022 г. на регистриран одитор №5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 63 769,01 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 17,16 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 17,16 лв. 

4. След възстановяване на сумата, проект по договор № ДН 06/12 от 19.12.2016 г. да 

бъде приключен като успешен. 

 

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

договор №КП-06 М26/5 от 01.12.2018 г. на тема: „Иновативна двустъпална система за 

получаване на водород и метан с използване на имобилизирано микробно анаеробно 

съобщество“ с ръководител ас. д-р В. Хубенов, базова организация: Институт по 

микробиология „Стефан Ангелов“, БАН, във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№ ФНИ-902/09.03.2022 г. на регистриран одитор №0372. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 19 800 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 17 630,47 лв. 

Неизразходвани средства: 2 169,53 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Неустойка за закъснял отчет: 379,50 лв. (сумата е възстановена на ФНИ на 09.03.2022 г.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2 169,53 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой постдокторанти: 3 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № КП-06 М26/5 от 01.12.2018 г. 

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

902/09.03.2022 г. на регистриран одитор №0372, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 17 630,47 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2 169,53 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 2 169,53 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № КП-06 М26/5 от 

01.12.2018 г. да бъде приключен. 
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Решение на ИС:   

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

част на проект по договор № КП-06 М26/5 от 01.12.2018 г. 

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

ФНИ-902/09.03.2022 г. на регистриран одитор №0372, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 17 630,47 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2 169,53 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 2 169,53 лв. 

4. След възстановяване на сумата, проект по договор № КП-06 М26/5 от 01.12.2018 г. 

да бъде приключен. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н36/7 от 13.12.2019 г. на тема „Разпространение и 

характеристика на хранителни патогени с антибиотична резистентност, изолирани от свине, 

лагуни, отпадни води и наторявани почви в България“, ръководител: чл.-кор. Х. Найденски, 

двмн, базова организация: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН и във 

връзка с доклад за фактически констатации вх. №ФНИ-946/14.03.2022 г.  от регистриран 

одитор с рег. №0051. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 99% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 704,44 лв. 

Неизразходвани средства: 7 295,56 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: 2 

Брой постдокторанти: 1 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 IF: 4.639; квартил: Q2 

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: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор №КП-06 Н36/7 от 13.12.2019 г. 

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

946/14.03.2022 г.  от регистриран одитор с рег. №0051, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 52 704,44 лв. и сума на непризнатите разходи 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/7 от 13.12.2019  г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 295,56 лв. да бъде прехвърлена към втория етап. 

Сума за отчитане за втори етап е 67 295,56 лв. 
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Решение на ИС:   

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

част по договор №КП-06 Н36/7 от 13.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище № 

ФНИ-946/14.03.2022 г.  от регистриран одитор с рег. №0051, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 52 704,44 лв. и сума на непризнатите 

разходи 0 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/7 от 13.12.2019  г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 295,56 лв. да бъде прехвърлена към 

втория етап. Сума за отчитане за втори етап е 67 295,56 лв. 

 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-1487 от 27.04.2022 г. от доц. М. Иванов – зам. председател на 

ПНЕК по Физически науки към Фонд „Научни изследвания“  относно предложения по 

доклади на ръководители на договори и приемане на финансови отчети:  

 

1.3.1.Доклад с вх. № 0907/34 от 01.04.2022 г. от доц. д-р М. Бешкова, ръководител на договор 

ДН18/6 от 10.12.2017 г. , на тема: "Получаване и характеризиране на слоеве от A1N за 

прибори на основата на повърхностно акустична вълна", с базова организация Институт по 

електроника - Българска академия на науките (ИЕ-БАН). 

Относно: Прехвърляне па средства между различни пера за втори етап по договор ДН18/6 

от 2017 г. 

Обосновка:  Поради създалата се обстановка с пандемията от COVID-19 международни 

конференции, на които се предвиждаше представяне на резултатите от дейностите по 

договор ДН18/6, 21М International School on Condensed Matter Physics (21 ISCMP) 31 Авг.- 3 

Ceirr. 2020, Варна и 22nd и International summer school on vacuum, electron and ion technologies 

(VEIT 2021) 20-24 Созопол се проведоха онлайн чрез платформата Zoom. Поради същата 

причина E-MRS 2020 Spring Meeting. 25-25 Май, Страсбург, Франция беше отменена. Това 

доведе до невъзможността предвидените средства за тези дейности по т.2 "Разходи за 

командировки" от финансовия план да бъдат използвани в периода до приключване на 

договора. Предвидените средства за тези дейности са на стойност 19 000 лв. (и 4368, 20 лв. 

Неизразходвани средства от първи етап), както следва: 

-3520.34 лв. От т.2 "Разходи за командировки", да бъдат прехвърлени към т. 3 Разходи за 

дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура (до 20% от преките 

допустими разходи). 

-5623.74 лв. от т.2 "Разходи за командировки", да бъдат прехвърлени към т. 4 " Разходи за 

външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта (до 20% от преките допустими 

разходи)". 

- 4275.82 лв. от т.2 "Разходи за командировки", да бъдат прехвърлени към т. 5 " Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на 

проекта (до 45% от преките допустими разходи) " 

Бих искала да Ви информирам, че с предаването на отчета за първия етап по договора с 

Доклад-уведомление с вх. № 0907/190 от 10.12.2019г. съм поискала прехвърляне на 

неизразходваните средства от първия етап в размер на 7 965,78 лв. във втория етап на 

договора. 

Исканите за прехвърляне средства в този доклад надвишават 15% от общия размер на 

допустимите преки разходи за втория етап, но не надвишават 25% (чл. 72, ал.З). 
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Предложените промени не нарушават ограниченията върху изразходване на финансовите 

средства посочени в Договора и Насоките за кандидатстване в конкурса. 

Приложение: Нов финансов план за втори етап. 

Решение на ПНЕК:  

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

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

средствата в размер на 21,25 % от преките допустими разходи / в размер на 63 165,78 лв./ за 

втори етап по проект ДН18/6 от 10.12.2017 г., като се сключи допълнително споразумение, 

както следва: 

-3520.34 лв. От т.2 "Разходи за командировки", да бъдат прехвърлени към т. 3 Разходи за 

дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура (до 20% от преките 

допустими разходи). 

-5623.74 лв. от т.2 "Разходи за командировки", да бъдат прехвърлени към т. 4 " Разходи за 

външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта (до 20% от преките допустими 

разходи)". 

- 4275.82 лв. от т.2 "Разходи за командировки", да бъдат прехвърлени към т. 5 " Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на 

проекта (до 45% от преките допустими разходи) ". 

 

Решение на ИС: 

Приема преразпределението на средствата в размер на 21,25 % от преките допустими 

разходи за втори етап по проект ДН18/6 от 10.12.2017 г., като се сключи допълнително 

споразумение, както следва: 

-3520.34 лв. От т.2 "Разходи за командировки", да бъдат прехвърлени към т. 3 Разходи 

за дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура (до 20% 

от преките допустими разходи). 

-5623.74 лв. от т.2 "Разходи за командировки", да бъдат прехвърлени към т. 4 " Разходи 

за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта (до 20% от преките 

допустими разходи)". 

- 4275.82 лв. от т.2 "Разходи за командировки", да бъдат прехвърлени към т. 5 " 

Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 

изпълнението на проекта (до 45% от преките допустими разходи) ". 

 

1.3.2. Молба с Вх. № ФНИ-1182 от 28.03.2022 г. от проф. дфзн Р. Рашков, ръководител на 

договор КП-06-Н28/5 от 08.12.2018 г. на тема: „Фундаментални закони и холография“, СУ 

.“Св. Климент Охридски“ 

Относно: Удължаване на срока на 2-ия етап на договор КП-06-Н28/5 от 08.12.2018 г. с 10 

месеца до 08.06.2023 г. 

Обосновка: Моля 2-ри етап на договор H 28/5 от 08.12.2017 г. (изтичащ на 08 август 2022 г. 

с отчетени 2 месеца удължаване, които са служебно дадени съгласно ВХ. № 0902/16 на ФНИ) 

да бъде удължен с 10 месеца, т.е. до 08 юни 2023 г., с което общото удължаване става 1 

година. 

Причината е силното ограничение по време на първия и втори етап на договора причинен от 

коронавирус пандемията. Ограниченията за пътуване и провеждане на научни мероприятия 

и посещения, сериозно възпрепятстваха научното сътрудничество и разпространение на 

резултатите от нашите изследвания. В следствие на това редица командировки не са 

осъществени през почти целия период на етап 1 и етап 2 на договора, беше невъзможно и да 

каним за съвместни изследвания наши чуждестранни колаборатори в България. Именно 
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поради тези причини продължаване на втория етап на договора е от изключително значение 

за успешното му приключване и представянето му в международен план. 

Решение на ПНЕК:  

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

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

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

промяната, проект КП-06-Н28/5 от 2018 г. се удължава с 10 месеца до 07.05.2023 г., като се 

сключи допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 07.06.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на втория етап на договор КП-06-Н28/5 от 08.12.2018 г.  с 

10 месеца до 07.05.2023 г., като се сключи допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчет 07.06.2023 г. 

 
1.3.3. Доклад с вх. № ФНИ-1018 от 21.03.2022 г. от доц. д-р В. Долчинкова, ръководител на 

договор КП-06-Н38/14 от 06.12.2019 г., на тема: „Моделни мембранни системи в присъствие 

на биологичноактивни макромолекули: физични и физикохимични параметри в норма и 

патология", „Св. Климент Охридски". 

Относно: Използване на средства между Етап 1 и Етап 2 на договор КП-06-Н 38/14 от 

06.12.2019 г. и Решение на ПНЕК - Физически науки (Протокол 1/22.02.2022 г., вх./Изх.№ 

ФНИ-831 от 04.03.2022 г., което изисква от ръководителя на договор КП-06-Н 38/14 от 

06.12.2019 г. да предостави коригиран доклад с приложени допълнителни документи относно 

закупуването на хладилна центрофуга. 

Обосновка: Моля да приемете коригирания ми доклад като ръководител на Договор към 

ФНИ № КП-06- Н38/14 от 06.12.2019 г. - Физически науки, на тема „Моделни мембранни 

системи в присъствие на биологичноактивни макромолекули: физични и физикохимични 

параметри в норма и патология", свързан с Решение на ПНЕК по Физически науки (Протокол 

№ 1/22.02.2022 г.) относно Използване на средства между Етап 1 и Етап 2 на договор КП-06-

Н 38/14/2019 като предоставям приложени допълнителни документи от Фирмата - доставчик 

и от Счетоводството на НИС при СУ „Св. Кл. Охридски" относно закупуването на хладилна 

центрофуга по договора. 

Въз основа на полученото Извлечение от Протокол 1/22.02.2022 г. по електронната поща на 

07.03.2022 г., аз уведомих Зам. Главния счетоводител на научно-изследователския сектор 

(НИС) при СУ „Св. Климент Охридски" за необходимите документи във връзка с изготвянето 

на коригиран доклад от доц. В. Долчинкова до ФНИ, на 09.03.2022 г. (Вх. № 13-

285/09.03.2022 г), а на 16.03.2022 г. получих становището на НИС относно хладилната 

центрофуга, която не е заведена от НИС по договор КП-06-Н 38/14/2019 през Етап 1 и не е 

отчетена като финансов разход по ДМА и ДНМА през 2021 г.( за което ръководителят на 

проекта не носи вина). 

Становище с вх. № ФНИ-1488/27.04.2022 г. от финансов експерт Д. Козовска относно 

представен коригиран доклад от доц. д-р Виржиния Долчинкова по договор №КП-06-

Н38-14 от 2019 г.: 

 

От представените документи за хладилна центрофуга и ротор /Разходи за ДМА и ДНМА/ 

по договор №КП-06-Н38-14 от 2019 г. е видно, че: 

1. Съгласно Договор № 80-09-93 от 31.05.2021 г. за доставка на лабораторно и 

медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи  с „Лабимекс“ АД, 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 15/04.05.2022         15 

 

 

е уговорен срок за доставка на оборудването до 10 работни дни от получаване на заявката 

на възложителя, както и прехвърлянето на собствеността на Възложителя / СУ „Св. 

Климент Охридски“/ с приемо-предавателен протокол, в съответния срок на доставка. 

2. Представен е приемо-предавателен протокол № 2021142 от 01.07.2021 г. за 

доставката на оборудването и прехвърлянето на собствеността на Възложителя от 

Доставчика. 

3. Представен е протокол за обучение  от 05.07.2021 г. за обучение за експлоатация и 

въвеждане в употреба на охлаждаща центрофуга, модел Z36HK, сериен номер 58С2100009. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на провеждане на обучението и е от 

05.07.2021 г.  до 05.07.2022 г.  

 

Разходите за хладилна центрофуга и ротор /Разходи за ДМА и ДНМА/ по договор №КП-06-

Н38-14 от 2019 г. не са отчетени във финансовия отчет за първия етап на договора. 

Съгласно Становище на Зам. Главния счетоводител на НИС към СУ „Св. Климент 

Охридски“, този разход не е отчетен защото фактурата за доставка не е получена за 

плащане в счетоводството на НИС към 06.11.2019 г.  

Във връзка с представените документи, считам че към датата на представения протокол 

за обучение  от 05.07.2021 г. оборудването е въведено в експлоатация и собствеността е 

прехвърлена на СУ „Св. Климент Охридски“. Поради това би следвало разходите да се 

отчетат във финансовия отчет за първия етап на договора като се изготви коригиращ 

финансов отчет и одитен доклад. 

Приложение:  

Становището от НИС, което ми бе предоставено от Зам. Главния Счетоводител на НИС към 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски" 

1. Извлечение от Протокол 1/22.02.2022 г. (вх./Изх.№ ФНИ-831 от 4 март 2022 г.); 

2. Коригиран Доклад на доц. д-р Виржиния Долчинкова, ръководител на проекта, до ФНИ 

от 21.03.2022 г. относно закупуването и доставката на хладилна центрофуга; 

1. Извлечение от Протокол 1/22.02.2022 г. (вх./Изх.№ ФНИ 831 от 4 март 2022 г.); 

2. Коригиран Доклад на доц. д-р В. Долчинкова, ръководител на проекта, до ФНИ от 

21.03.2022 г. относно Коригиран Финансов план за Етап 2 на договор КП-06-Н38/14 от 

06.12.2019 г.; 

3. Коригиран Финансов план за Етап 2 на договор КП-06-Н 38/14 от 06.12.2019 г.; 

4. Коригиран Финансов план за Етan 1 на договор КЛ-06-Н 38/14 от 06.12.2019 г. ; 

5. Одитен доклад - Етап 1 от договор № КП 06-Н38/14 от 2019 г.; 

6. Входящ номер на Доклада до ФНИ за предоставяне на допълнителни документи за 

закупуването на хладилна центрофуга по Договор № КП-06-Н38/14 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК: 
Комисията предоставя на вниманието на Изпълнителен съвет и финансов експерт Д. 

Козовска доклада от доц. Долчинкова, тъй като искането за закупуване на хладилна 

центрофуга е в размер на 35,6 % от преките допустими разходи. 

 

Решение на ИС: 

Връща отчет по договор КП-06-Н38/14 от 2019 г. към ръководителя, като изисква 

разходите да се отчетат във финансовия отчет за първия етап на договора и  се изготви 

коригиращ финансов отчет и одитен доклад, след което отчетът ще бъде разгледан от 

ПНЕК. 
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1.3.4. Доклад с вх. № ФНИ-1247 от 01.04.2022 г. от гл. ас. д-р В. Владев, ръководител на 

договор № КП-06-Н58/10 от 22.11.2021 г., на тема: „Изследване на широкоспектърна 

генерация в иновативни миниатюрни влакнесто-оптични структури за флуоресцентна 

спектроскопия чрез възбудно-излъчвателни матрици“, Университет по хранителни 

технологии-Пловдив. 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на Етап 1 на проект №КП-06-Н58/10 от 

22.11.2021 г. 

Обосновка: Съгласно чл.75. ал.1 и ал.З от Правилника на ФИИ. Ви уведомявам за желанието 

си да направя промяна в срока на изпълнение на Етап 1 на проекта, който е до 22.05.2023 г. 

Моля Ви да позволите удължение от 12 (дванадесет) месеца, е което срокът на изпълнение 

на Етап 1 на проекта да бъде до 22.05.2024 г., за да има възможност заложените за изпълнение 

дейности да бъдат изпълнени. 

Мотиви: 

1. Поради пандемията от COV1D-19, ръководителят на проекта, членове на екипа по 

проекта и лица от администрацията на Университет по хранителни технологии, заболяха 

последователно от ковид и бяха поставени под карантина или се самоизолираха. Следствие 

от това се получи забавяне в изпълнението на планираните дейности, както и в подготовката 

на процедурите по ЗОИ за доставка на апаратура, материали и консумативи. Предполага се, 

че процедурите по ЗОИ ще приключат с подписване на договор за доставка най-рано към 

края на месец юни 2022 г. 

2. Поради комбинираното действие на форсмажорните обстоятелства свързани с 

COVID-19 и усложнената  обстановка във връзка с отношенията между Русия и Украйна, се 

наблюдава забавяне в доставката на апаратура, материали и консумативи. В комбинация в 

процедурите по ЗОП, се очаква доставка на необходимите апаратура, материали и 

консумативи най-рано през месец септември 2022 г. 

Поради посочените мотиви, се получава забавяне в изпълнението на заложените дейности по 

проекта. Смятам, че така изтъкнатите мотиви дават основание за направеното искане за 

удължаване на срока за изпълнение на Етап 1 от проекта. Екипът на проекта има желанието 

да изпълни всички заложени в договора дейности и се надява направеното искане за 

удължаване на Етап 1 от проекта с 12 месеца да бъде уважено. 

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 КП-06-Н58/10 от 22.11.2021 г. се удължава с 12 месеца до 22.05.2024 г. , 

като се сключи допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 22.06.2024 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на първия етап на договор КП-06-Н58/10 от 22.11.2021 г.   с 

12 месеца до 22.05.2024 г. , като се сключи допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчет 22.06.2024 г. 

 

1.3.5. Уведомление с вх. № ФНИ-1314 от 08.04.2022 г. от проф. дфн Р. Заманов, ръководител 

на договор № КП-06-Н28/2 от 08.12.2018 г., на тема: „Двойни звезди с компактен обект“, 

Институт по астрономия – БАН. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проект №КП-06-Н28/2 от 08.12.2018 г. с 12 

месеца до 03.06.2023 г. 
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Обосновка: Във връзка с пандемията от КОВИД -19 през последните 2 години, част от 

дейностите предвидени по договор КП-06-Н28/2 от 08.12.2018 г., Двойни звезди с компактен 

обект" не бяха осъществени. Договорът изтича на 03.06.2022 г. и поради тази причина бих 

желал да Ви помоля за удължаване на втория етап на договора с 12 / дванадесет / месеца до 

03.06.2023 г. 

Решение на ПНЕК: 

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

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

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

промяната, проект КП-06-Н28/2 от 08.12.2018 г. се удължава с 12 месеца до 02.06.2023 г. , 

като се сключи допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 02.07.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на втория етап на договор КП-06-Н28/2 от 08.12.2018 г.  с 

12 месеца до 02.06.2023 г. , като се сключи допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчет 02.07.2023 г. 

 

1.3.6. Уведомление с вх. № ФНИ-1327 от 11.04.2022 г. от проф. дн Й. Маринов, ръководител 

на договор № КП-06-Н58/6 от 19.11.2021 г., на тема: “Структурни и функционални 

изследвания на течнокристални нанокомпозити за приложения във фотониката, сензориката 

и биомедицината”, Институт по физика на твърдото тяло-БАН. 

Относно: Промяна на научния колектив по договор КП-06-Н58/6 от 19.11.2021 г. 

Обосновка: Поради лични причини студентката К. Ангелова, заяви невъзможност да 

продължи участието си в научния колектив, за което е приложена декларация. Във връзка с 

това и съгласно чл. 2. алинея (3) от Договора, предлагам работния колектив да бъде разширен 

с включване на В. Георгиева-редовен докторант от Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, Физико-технологичен факултет, катедра Физика. Също така предлагам да 

бъде включен и академик А. Петров - пенсионер, който с широките си познания по физика 

на меката материя ще бъде от полза при изпълнението на работните задачите от проекта и 

консултирането на младите учени. От същите, има заявено съгласие. 

С направените промени се запазва първоначалното съотношението на броя  на младите 

учени, докторантите постдокторантите в колектива, което надвишава 25%. 

Приложения:  
1. Декларация за напускане от колектива на студентката К. Ангелова; 

2. Заявление за включване в колектива на  акад. А. Петров и CV на български  и английски 

език; 

3.  Заявление за включване в колектива на  В. Георгиева-редовен докторант и CV на 

български  и английски език; 

4. Писмено съгласие на колектива. 

Решение на ПНЕК: 

Приема напускането от колектива по договор КП-06-Н58/6 от 2021 г. на студентката К. 

Ангелова и включването на акад. А. Петров и В. Георгиева-редовен докторант. 

 

Решение на ИС: 

Приема напускането от колектива по договор КП-06-Н58/6   от 2021 г. на студентката 

К. Ангелова и включването на акад. А. Петров и В. Георгиева-редовен докторант. 
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1.3.7. Заявление с вх. № 0906/2 от 20.04.2022 г. от проф. Т. Бонев, ръководител на договор № 

ДН18/13 от 12.12.2017 г., на тема: “Еволюционни процеси в астрофизиката: синергия между 

наблюденията и теорията“, Институт по астрономия-БАН.  

Относно: Промяна на научния колектив по договор ДН18/13 от 12.12.2017 г. 

Обосновка: В периода 2020 - 2021 г. бяха прекратени трудовите договори е Института по 

астрономия (ИА) е НАО на следните колеги: 

1. Роса Димитрова, докторант в ИА е НАО, отчислена е право на защита. 

2. Григор Николов, докторант в ИА е НАО. защитил дисертация. 

3. Мирела Напетова, докторант в ИА е НАО, отчислена е право на защита. 

Във връзка е прекратяване на трудовите договори е ИЛ е НАО на тримата колеги, липсата на 

възможност от тяхна страна да продължат работа но проекта и на основание чл. 2, ал. (3), (5) 

и (6) от договора, моля те да бъде освободени от научния екип на дог. ДН 18/13 от 12.12.2017 

г. 

Приложение:  
1. Заявление от Г. Николов за освобождаване от научния колектив на дог. ДН 18/13 от 

12.12.2017 г. 

2. Заявление от М. Напетова за освобождаване от научния колектив на дог. ДН 18/13 от 

12.12.2017 г. 

3. Заявление от Р. Димитрова за освобождаване от научния колектив на дог. ДН 18/13 от 

12.12.2017 г. - няма, поради липса на отговори по всички възможни канали за комуникация 

след напускане на ИА е НАО и на екипа на проекта. 

4. Писмено съгласие на колектива. 

Решение на ПНЕК: 

Приема напускането от колектива по договор ДН18/13 от 12.12.2017  г. на Р. Димитрова- 

докторант, Г. Николов-докторант и М. Напетова- докторант. 

 

Решение на ИС: 

Приема напускането от колектива по договор ДН18/13 от 12.12.2017  г. на Р. 

Димитрова- докторант, Г. Николов-докторант и М. Напетова- докторант. 

 

1.3.8.Доклад с вх. № ФНИ-1203 от 30.03.2022 г. от проф. дфн В. Маринова, ръководител на 

договор КП-06-ДБ/3 от 01.12.2020 г., на тема: „2D MXene-базирани покрития за гъвкава 

оптоелектроника“ по Национална Научна програма „Петър Берон и НИЕ - 2020 ", Базова 

организация: Институт по оптически материали и технологии, БАН.  

Относно: Отчитане за напредък по извършената дейност по етап I на договор КП-06-ДБ/3 от 

01.12.2020 г. 

Обосновка: Във връзка с изпълнението договор с вх. № КП-06- ДБ/3  по обявен конкурс по 

Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ - 2020 г.", финансиран от Фонд „Научни 

изследвания" е представен Научен доклад за отчитане на първи етап от ръководител проф. 

дфн В. Маринова. Докладът е приет от ФНИ с Вх. № ФНИ-1203 от 30.03.2022 г. и е съхранен 

електронно. 

Решение на ПНЕК:   
След преглед на постъпилите документи, приема информацията  по доклада за напредък по 

договор КП-06-ДБ/3 от 01.12.2020 г. без забележки. Работено е задълбочено и са представени 

резултати, съответстващи на поставените цели. 

 

Решение на ИС: 

Приема доклада за напредък по договор КП-06-ДБ/3 от 01.12.2020 г. без забележки. 
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1.3.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори и 

окончателен етап от изпълнението на договор ДН 08/6 от 13.12.2016 г. на тема: „Иновативни 

ядрени методи за изследвания във физиката“ с ръководител проф. д-р  Д. Тонев, Институт за 

ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. 

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 за Първи етап –  6 147,55 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 53 852,45 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 66 147,55 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 4 956,48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв.   

Признати разходи за Втори етап: 61 191,07 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 115 043,52 лв. 

(I етап – 53 852,45 лв.; II етап – 61 191,07 лв.)                                                                                  

Брой докторанти в проекта: 6 (2 защитили, 4 отчислени с право на защита) 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 13 ( + 1 публикувана след края на отчетния период ) 

От тях с импакт фактор: 3 ( + 1 публикувана след края на отчетния период ) 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 7 

От тях с благодарност само към ФНИ: 11 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 (+ 1 публикувана след края на отчетния 

период) Участия в научни форуми: 17 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН08/6 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/5 от 24.01.2020 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/6 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:  

Признати разходи общо – 115 043,52 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 61 191,07 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 4 956,48 лв. 

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

на  4 956,48 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН08/6 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 ДН08/6 от 2016 г. 
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2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/5 от 24.01.2020 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/6 от 2016 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 115 043,52 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 61 191,07 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 4 956,48 лв. 

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

размер общо на  4 956,48 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН08/6 от 2016 г., да 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 ДН 08/17 от 14.12.2016 г. на тема: „Изследване 

на спектъра на взаимодействията на атоми и молекули с цел определяне на фундаментални 

характеристики и закономерности на материята.“ с ръководител проф. дфзн Д. Бакалов, 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  98 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 49 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап: 13 789,74 лв.  

Непризнати разходи за Първи етап: 0,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 35 210,26 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 62 789,74 лв.  

Преведени средства за Втори етап: 49 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 6 436,70 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за Втори етап: 56 353,04 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 91 563,30 лв. 

(I етап – 35 210,26 лв.; II етап – 56 353,04 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 29 

От тях с импакт фактор: 17 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 9 

От тях с благодарност само към ФНИ: 15 

От тях с благодарност и към други проекти: 14 

Участия в научни форуми: 22 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН08/17 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/3 от 11.08.2021 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/17 от 2016 г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи общо – 91 563,30 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 56 353,04 лв. 
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Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 6 436,70 лв. 

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

на  6 436,70 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН08/17 

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 ДН08/17 от 2016 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/3 от 11.08.2021 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН08/17 от 2016 

г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 91 563,30 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 56 353,04 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 6 436,70 лв. 

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

размер общо на  6 436,70 лв.  

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН08/17 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 КП-06-М28/1 от 08.12.2018 г. на тема: „Експериментално 

изследване на механизма на трансферни реакции“ с ръководител гл. ас. д-р Д. Кочева, 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 111.09 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 16 888,91 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(без тези, които имат IF): 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 3 

Участия в научни форуми: 1 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-М28/1 от 2018 г. 
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2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2246/02.07.2021 г. г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-М28/1 от 2018 г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 16 888,91 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 3 111,09 лв. 

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

3 111,09 лв.   

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

М28/1 от 2018  г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-М28/1 от 2018 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2246/02.07.2021 г. 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-М28/1 от 

2018 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 16 888,91 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 3 111,09 лв. 

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

размер 3 111,09 лв.   

4. Приема за успешно приключен проект по договор КП-06-М28/1 от 2018  г., като 

бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

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

от изпълнението на договор КП-06-М28 /2 от 18.12.2018 г. на тема: „Експериментално 

изследване на лазерна генерация от иновативна изцяло овлакнена оптична структура“ с 

ръководител гл. ас. д-р В. Владев, Университет по хранителни технологии-Пловдив. 

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: 2 638,61 лв.   

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 17 361,39 лв.   

Брой докторанти в проекта: двама (+ 1 студент) 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 (2 публикувани + 1 изпратена)  

От тях с импакт фактор: 2 (1 публикувана + 1 на етап рецензиране)  

От тях с импакт ранг: 1    

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: няма    

Участия в научни форуми: 2  

 

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

научната част по договор КП-06-М28/2 от 2018 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3421/17.09.2021 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-М28/2 от 2018 г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 17 361,39 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 2 638,61 лв. 

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

2 638,61 лв.   

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

М28/2 от 2018   г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-М28/2 от 2018 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-3421/17.09.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-М28/2 от 

2018 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 17 361,39 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 2 638,61 лв. 

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

размер на   2 638,61 лв.   

4. Приема за успешно приключен проект по договор КП-06-М28/2 от 2018   г., като 

бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н38/15 от 05.12.2019 г. на тема: „Пренастройваеми оптични 

елементи на базата на холографски, компютърно генерирани и хирални структури” с 

ръководител доц. д-р Л. Неделчев,  Институт по оптически материали и технологии –БАН 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 6 092.57 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00  

Признати разходи от финансовия одитор: 53 907.63 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2   

Брой млади учени в проекта: 1   

Брой научни публикации (общо): 8 бр. 

От тях с импакт фактор: 4 бр. 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 5 бр. 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 11 бр. 
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Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н38/15 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4787/17.12.2021 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 907,63 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н38/15 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 092,37 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 66 092,37 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н38/15 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4787/17.12.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53 907,63 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н38/15 от 2019 г. в  

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 092,37 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 66 092,37 

лв. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н38/3 от 2019 г. на тема: „Нови микро- и 

наноструктурирани лекарствени системи за букална администрация” с ръководител доц. д-р 

М. Марудова-Живанович,  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 009,27 лв. 

Неизразходвани средства: 8 990,73 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3  

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 8 

От тях с импакт фактор:6 

От тях с импакт ранг: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 5 

От тях с благодарност и към други проекти: 3 

Участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-Н38/3 от 2019 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-906/10.03.2022 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51 009,27 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н38/3 от 2019 г. в  размер 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 990,73 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 990,73 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н38/3 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-906/10.03.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 009,27 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран  втори етап на договор КП-06-Н38/3 от 2019 г. в  размер 

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

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 990,73 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 68 990,73 

лв. 

  

 

1.4. Доклад с вх. № ФНИ-1473 от 26.04.2022 г. от проф. С. Цаковски – председател на 

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

доклади на ръководители на договори и приемане на финансови отчети:  

 

1.4.1. Доклад с вх. № ФНИ-1221 от 30.03.2022 г. от проф. дхн Л. 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:  Прехвърляне на средства. 

Обосновка:  С настоящия документ Ви моля да разрешите следните промени във 

финансовия план за втората година:: 

1. Прехвърляне на 40 000 лв. от категория „Разходи за персонал" (по 20 000 лв. от 

подкатегории „Старши сътрудници" и „Постдокторанти") в следните други категории: 

„Консумативи" - 5 000 лв., „Научни услуги" - 5 500 лв., „Малко оборудване" - 29 000 лв. и 

„Други" - 500 лв. 

2. Аргументация: Нарастването на цените на разтворителите и други консумативи налага 

увеличение на разходите е категории „Консумативи" и „Други:. Поради големия брой 

съединения, които се изследват, е нужно да заплатим повече за ЯМР и други сервизни услуги, 

свързани със структурното им охарактеризиране. Нужно е да се изработи система за 

фотохимично изследване на процеси на изомеризация в разтвор in situ, която да осигури 

абсорбционни спектри с качество, нужно за следваща хемометрична обработка. До този 

момент използвахме серия от лампи и филтри, които не дават строго монохроматична 

светлина, което води до смесено възбуждане и ниско качество на регистрираните спектри. 

Новата система ще бъде изработена по поръчка и ще осигурява възбуждане с диодни 

източници с фиксирана дължина на вълната. Това налага да бъдат осигурени повече средства 

в категория „Малко оборудване". 
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3. Общата сума за преки разходи за втората година е 270 948.47 лв., исканата промяна от 40 

000 лв. е 14.8% 

Приложение: Актуален финансов план и финансов план-предложение съгласно този доклад. 

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 14,8% от общия размер на преките допустими разходи. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 

 

1.4.2. Уведомление с вх. № ФНИ-1266 от 04.04.2022 г. от доц. д-р С. Стоянов, ръководител 

на договор КП-06-Н29/12 от 18.12.2018 г.  на тема: „Нови Бимодални сензори за образна 

диагностика“, СУ „Св. Климент Охридски“. 

Относно:  Удължаване на втори етап на договор КП-06-Н29/12 от 18.12.2018 г.  с 6 месеца 

до 19.05.2023 г. / предходно удължение от 6 месеца с Протокол на ПНЕК 2/22.07.2021 г./ 

Обосновка: Моля за вашето разрешение съгласно Чл. 75 от ПФНИ да бъде удължен срокът 

за изпълнение на Етап 2 на проект КП-06-Н29/12 от 2018 г. с 6 (шест) месеца до 19.05.2023 

г. 

Понастоящем, датата на приключване на втория етап и съответно на проекта е 19.11.2022 г., 

съгласно приетото с Протокол 2/22.07.2021 г. решение на ПНЕК за удължаване на срока с 6 

месеца. Пандемията с КОВИД-19 доведе до множество отсъствия на членове от колектива, 

което забави пряката присъствена работа по планираните лабораторни изследвания. Не бяха 

осъществени и някои участия в научни форуми. Поради тези причини, въпреки че беше вече 

удължен веднъж, се налага ново удължаване срока на изпълнение на етапа с шест месеца. 

Така новата дата за приключване на работата по втория етап, и съответно по проекта, ще бъде 

19.05.2023 г., което ще позволи успешно да се довършат изследванията по работната 

програма и да се осъществят планираните командировки. 

Решение на ПНЕК: 

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

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

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

промяната, проект КП-06-Н29/12 от 2018 г. се удължава с още 6 месеца / общо 12 месеца/ до 

19.05.2023 г., като бъде сключено допълнително споразумение. Срок за предаване на отчет 

19.06.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на втори етап на договор КП-06-Н29/12 от 2018 г.  с още 6 

месеца / общо 12 месеца/ до 19.05.2023 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. Срок за предаване на отчет 19.06.2023 г. 

 

1.4.3. Заявление с вх. № ФНИ-1294 от 07.04.2022 г. от доц. д-р С. Симеонов, ръководител на 

договор КП-06-ДВ/1 от 2019 г. по ННП „Вихрен", Институт по Органична химия с Център 

по фитохимия – БАН. 

Относно: Удължаване на втори етап от втора и трета година по договор КП-06-ДВ/1 от 

2019г. с 6 месеца до 01.12.2023 г. 
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Обосновка: С настоящото заявление се обръщам се към Вас с молба за удължаване на 

текущия втори етап на проекта с 6 месеца. Мотивите ми за удължение са следните: 

1. Епидемичната обстановка през настоящия етап значително затрудни доставките на 

консумативи и химикали. В допълнение в различни етапи от изпълнението членовете на 

екипа бях поставяни под карантина, което затрудни експерименталната работа. 

2. В рамките на изпълнението на проекта си партнираме с две чуждестранни 

научноизследователски институции в Португалия и Франция. Епидемичната обстановка 

значително повлиява ефективността на тези партньорства. Това е особено изразено през 

изминалата година поради различните ограничения в Р. България и Р. Португалия. 

3. Към момента по проекта има излязла от печат една публикация Q1. Още една е изпратена 

за печат. В момента се подготвят ръкописи на още две научни публикации (единия на 

финален етап), което изисква повече от планираното време, за да бъдат приети в реномирани 

списания. 

4. Подаден и приет е абстракт за участие в международна конференция “22nd Tetrahedron 

Symposium: Catalysis for a Sustainable World", която ще се проведе от 28.06 до 01.07.2022г. 

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 КП-06-ДВ/1 от 2016 г. се удължава с 6 месеца до 01.12.2023 г., като бъде 

сключено допълнително споразумение. Срок за предаване на отчет 01.01.2024 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема удължаване срока на втори етап от втора и трета година по договор КП-06-

ДВ/1 от 2019г. с 6 месеца до 01.12.2023 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. Срок за предаване на отчет 01.01.2024 г. 

 

1.4.4. Доклад с вх. № 0907/39 от 12.04.2022 г. от акад. проф. дн К. Хаджииванов, ръководител 

на договор ДН 19/2 от 10.12.2017 г. на тема: „Адсорбция и конверсия на азотни оксиди върху 

системи, съдържащи цериев диоксид“, Институт по обща и неорганична химия-БАН. 

Относно: Разширяване на научния колектив на втори етап по проект ДН19/2 от 10.12.2017 г. 

Обосновка: Моля работният колектив на проект "Адсорбция и конверсия на азотни оксиди 

върху системи, съдържащи цериев диоксид" договор ДН 19/2 от 10.12.2017 г. да бъде 

разширен с още един член в научния колектив: студент 3-ти курс в бакалавърска програма 

„Химия и Английски език” на Факултета по Химия и Фармация на Софийски Университет 

(ФХФ-СУ) М. Георгиева. Тя вече има опит в компютърното моделиране на каталитични 

системи, тъй като работи като кръжочник в Лабораторията по Органичен катализ на ФХФ-

СУ от ноември 2021 г. Участието й в работния колектив ще даде възможност за нейното 

допълнително обучение и развитие в областта на моделирането на структурата и свойствата 

на каталични системи, съдържащи цериев диоксид, както и ще й помогне да добие умения за 

работа в научен колектив. Г-ца Георгиева ще изпълнява задачи от работната програма на 

проекта, свързани с “Квантово-химично моделиране па адсорбцията на N0 върху Pt, нанесена 

върху СеОз и CeCb-ZrCb“. Включвайки се в работния колектив, тя също така ще има 

възможност и да посети научен форум по тематиката на проекта и/или да осъществи научна 

визита в групата на проф. К. Нейман, с когото Лабораторията по Органичен катализ (ФХФ 

на СУ) си сътрудничи в рамките на проекта. Всичко това ще допринесе и за нейното по-

нататъшно участие в научния живот на ФХФ на СУ, както и за привличането и в бъдеще като 

студент-магистър и докторант. 
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Приложения: 1. Писмено съгласие на студент М. Георгиева за включването й в научния 

колектив; 

2. Писмено съгласие от научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

Приема да бъде включена студент М. Георгиева в научния колектив по договор ДН19/2 от 

2017 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включена студент М. Георгиева в научния колектив по договор 

ДН19/2 от 2017 г. 

 

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

от изпълнението на договор КП-06 М29/2 от 2018 г. на тема: „Изследване потенциала за 

използване като функционална храна на семена от нетрадиционни за България култури от 

сем. Бобови (Fabaceae)“ с ръководител гл. ас. д-р Ж. Петкова, Пловдивски университет „П. 

Хилендарски”. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000.00 лв. 

Преведени средства: 20 000.00лв. 

Неизразходвани средства: 487.25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 512.75лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-М29/2 от 2018 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-4836  от 21.12.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-М29/2 от 2018  г. да 

бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 512,75 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 487,25 лв. 

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

487,25 лв. 

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

М29/2 от 2018 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

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

научната част по договор КП-06-М29/2 от 2018 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-4836  от 

21.12.2021 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-

М29/2 от 2018  г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 512,75 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 487,25 лв. 

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

размер на  487,25 лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор КП-06-М29/2 от 2018 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

от изпълнението на договор КП-06 М29/5 от 2018 г. на тема: „ЯМР изследване чрез in situ 

фотоиницииране на реакции с участието на фотоактивни N-хетероциклени карбени“ с 

ръководител гл. ас. д-р М. Дангалов, Институт по органична химия с Център по фитохимия 

– БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 4 629.90 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 15 370.10 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 0 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-М29/5 от 2018 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-1721 от 31.05.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-М29/5 от 2018 г. да 

бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 15 370,10 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 629,90 лв. 

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

4 629,90 лв. 

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

М29/5 от 2018 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 „Задоволителен“ на 

научната част по договор КП-06-М29/5 от 2018 г., поради липса на публикации 

съгласно ПФНИ. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-1721 от 

31.05.2021 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-

М29/5 от 2018 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 15 370,10 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 629,90 лв. 

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

размер на   4 629,90 лв. 

4. Приема за приключен проект по договор КП-06-М29/5 от 2018 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

от изпълнението на договор КП-06 М29/6 от 2018  г. на тема: „Връзка между структура и 

оптични характеристики на стъкла от системите TeO2- V2O5-Bi2O3 и TeO2-V2O5-MoO3“ с 

ръководител гл. ас. д-р инж. Т. Ташева, Химикотехнологичен и металургичен университет, 

гр. София. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 93 % 

Първоначална обща сума на договора: 19 910 лв. 

Преведени средства: 19 910 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 910 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

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-М29/6 от 2018  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-1522 от 17.05.2021 г. 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-М29/6 от 2018  г. да 

бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 910 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 0,00 лв. 
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3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор КП-06-

М29/6 от 2018  г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-М29/6 от 2018  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-1522 от 

17.05.2021 г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-

М29/6 от 2018  г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 19 910 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 0,00 лв. 

3. Приема за успешно приключен проект по договор КП-06-М29/6 от 2018  г., като 

бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

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

от изпълнението на договор КП-06 М39/2 от 09.12.2019 г. на тема: „Kатализатори на 

основата на зеолит ZSM-5 за зелена и устойчива химия“ с ръководител д-р Т. Тодорова, 

Институт по катализ, БАН. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ:  99% 

Първоначална обща сума на договора:  30 000.00 лв. 

Преведени средства: 30 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 48.51 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор:  0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:  29 951.49 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4 броя 

Брой научни публикации (общо):1 брой 

От тях с импакт фактор: 1 брой 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 брой 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

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 КП-06-М39/2 от 2019  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-27 от 06.01.2022 г. няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-М39/2 от 2019  г. да бъде 

приета, както следва:  

Признати разходи – 29 951,49 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 48,51 лв. 

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

48,51 лв.   
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор КП-06-

М39/2 от 2019  г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-М39/2 от 2019  г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-27 от 06.01.2022 

г. няма направени бележки и предлага финансовата част на договор КП-06-М39/2 от 

2019  г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 29 951,49 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 48,51 лв. 

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

размер на   48,51 лв.   

4. Приема за успешно приключен проект по договор КП-06-М39/2 от 2019  г., като 

бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички 

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

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н39/1 от 09.12.2019 г. на тема: „Антена-ефекти при 

координиране на лантаноидни йони към фотоактивни молекули на хинолинови и 

имидазохинолинови производни като би- и три-дентатни лиганди ” с ръководител доц. д-р 

Й. Захариева,  Софийски университет „Св. Климент Охридски”.  

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  

Неизразходвани средства: 3,901.03 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 56,098.97 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

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 КП-06-Н39/1 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-79/10.01.2022 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 098,97 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н39/1 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 901,03 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 63 901,03 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н39/1 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-79/10.01.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 098,97 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н39/1 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 901,03 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 63 901,03 

лв. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-Н39/6 от 2019 г. на тема: „Моделиране на натрупването на 

вторични метаболити чрез насочване на морфогенеза ин витро: получаване на растителни 

компоненти с потенциална противоракова активност от мурсалски чай, бял пелин и видове 

кантарион ” с ръководител доц. д-р К. Данова, Институт  по  Органична  химия  с  Център  по 

фитохимия -БАН.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв  

Неизразходвани средства: 16 814.76 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 43 185.24 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 броя 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 броя 

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-Н39/6 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4869/22.12.2021 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 43 185,24 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н39/6 от 2019 г. в  размер 

на 56 985,24 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната сумата 

по т. 5 – 3 014,76 лв., като се сключи допълнително споразумение. 
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4. Частта от неизразходваните средства (общо 16 814,76 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  – 

3 014,76  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-Н39/6 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4869/22.12.2021 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 43 185,24 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н39/6 от 2019 г. в  размер 

на 56 985,24 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата по т. 5 – 3 014,76 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 16 814,76 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  – 3 014,76  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. 

 

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

изпълнението на договор КП-06 ДО02/4 от 19.12.2019 г. по Програма EURONANOMED на 

тема: „Регенериране на диабетното сърце и бъбреци чрез нано-носители на 

стресспецифичния тироиден хормон ” с ръководител доц. д-р М. Недялкова, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”.  

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 89% 

Първоначална обща сума на договора:   97 791.50 лв. 

Преведени средства за I етап : 48 895.75 лв. 

Неизразходвани средства: 515.85 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 379.90 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта:  0 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 7 

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

научната част по договор КП-06ДО02/4 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-127/14.01.2022 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 48 379.90 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06ДО02/4 от 2019 г. в  размер 

на 48 895,75 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 515,85 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 49 411,60 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06ДО02/4 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-127/14.01.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 379.90 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран  втори етап на договор КП-06 ДО02/4 от 2019 г. в  

размер на 48 895,75 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 515,85 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  Сумата за отчитане на втория етап следва да е 49 411,60 лв. 

 

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-1520 от 29.04.2022 г. от проф. Д. Гетова – председател на ПНЕК 

по Медицински науки към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади 

на ръководители на договори и приемане на финансови отчети.  

 

1.5.1. Уведомление с вх. № ФНИ-923 от 11.03.2022 г.  от проф. М. Апостолова, дб, 

ръководител на Договор № КП-06-ДО02/3 от 15.12.2020 г. на тема: ,,Биоактивен сърдечно-

съдов стент за лечение на атеросклероза и намаление на рестеноза“ (Акроиим 

CARANAT) по ЕРА-НЕТ Русия плюс. Базова организация: Институт по Молекулярна 

Биология-БАН 

Относно: Удължаване на срок и промени в колектива 

Обосновка: Поради ограниченията, дължащи се на войната между Русия и Украйна и 

наложената от Европейския парламент забрана за комуникации, изпращане на проби към 

Русия и публикуване на общи статии, моля, първият етап на Договор KП-06-Д002/3 от 

15.12.2020 г. да бъде удължен с 6 месеца. Ако удължението на етапа бъде прието първия етап 

ще завърши на 15.12.2022 г. 

Поради прекратяване на трудовите взаимоотношения на В. Николова с ИМБ-БАН, която е 

подала молба за освобождаване от екипа на проекта с предложение  на нейно място в състава 

на проекта да бъде включена асистент Р. Минчева. 

Колективът изпълняващ проекта е съгласен с включването на ас. Минчева, удостоверено с 

подписите им по-долу. 

Прилагам молба от лаборант В. Николова за напускане на проекта. 

Автобиография и декларация за съхранение на лични данни от ас. Минчева. 

Приложено е копие до ръководителя на Базовата организация. 

Решение на ПНЕК:   
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ПНЕК по Медицински науки, след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, установи, че  

исканото удължаване от шест месеца е първо за етапа. ПНЕК приема удължаването, с което 

първият етап на Договор КП-06-ДО02/3 от 5.12.2020 г. трябва да приключи на 15.12.2022г. 

Срок за подаване на отчета-  15.01.2023г.  

За промяната в колектива ПНЕК по Медицински науки, след преглед на постъпилите 

документи в съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до 

чл. 75 от ПФНИ, приема напускането на В. Николова и включването на ас. Р. Минчева. ПНЕК 

предлага на ИС да одобри исканата промяна. 

 

Решение на ИС:   

1. Приема напускането на В. Николова и включването на ас. Р. Минчева в научния 

колектив на проект по Договор КП-06-ДО02/3 от 5.12.2020 г. 

2. Приема удължаването на първият етап по Договор КП-06-ДО02/3 от 5.12.2020 г. с  

6 месеца до 15.12.2022 г. Срок за подаване на отчета-  15.01.2023г.  

 

 

1.5.2.  Доклад с вх. № ФНИ-1292 от 07.04.2022г. от гл.ас. П. Ганова,  дб, ръководител на 

проект по Договор КП-06-М43/1 от 30.11.2020 г. Базова организация: Институт по 

Микробиология-БАН. 

Относно: Удължаване на крайния срок на договора с дванадесет месеца без промяна във 

финансовия план 

Обосновка: Във връзка с изпълнението на задачите по проекта с номер КП-06-М43/1 от 

30.11.2020 се налага удължаване на срока за изпълнение с 1 година (12 месеца). Причина за 

това е излизането в отпуск по майчинство на ръководителя на проекта гл. ас. Петя Ганова. 

Моля датата на приключване на проекта да бъде променена от 30.11.2022 до 30.11.2023. 

Около 80% от експерименталната работа е завършена към датата на излизане по майчинство 

на ръководителя и оставащото е в по-голямата си част изготвяне на ръкописи. Промяната е 

съгласувана с директора на базовата организация, както и с 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 удължаване на срока по Договор КП-06-М43/1 с дванадесет месеца, като новата дата 

за приключване на проекта е 30.11.2023 г. Срок за предаване на отчета 30.12.2023г. ПНЕК 

предлага ИС да одобри исканата промяна, като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:   

На основание решението на ПНЕК ИС приема удължаването на срока по Договор КП-

06-М43/1 с дванадесет месеца, като се сключи допълнително споразумение. Нова дата 

за приключване на проекта- 30.11.2023 г., срок за подаване на отчета: 30.12.2023 г. 

 

1.5.3. Доклад с вх. № ФНИ -1185 от 28.03.2022 г., от акад.Ч. Славов, ръководител на договор  

КП-06-Н43/7 от 30.11.2020 г. на тема: “ Създаване на прогностичен модел за очакваната 

продължителност на живот на пациенти с простатен карцином и прецизиране на лечението с 

цел подобряване качеството на живот“. Базова организация: МУ-София 

Относно: Удължаване на първия етап на договор КП-06-Н43/7 от 30.11.2020 г.с 12 

месеца без промяна във финансовия план. 
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Обосновка:  Като ръководител на финансирания от Фонд „Научни изследвания“ договор 

№ КП-06-Н43/7 от 30.11.2020 г. „Създаване па прогностичен модел за очакваната 

продължителност на живот на пациенти с простатен карцином и прецизиране на лечението с 

цел подобряване качеството на живот“ и във връзка с предстоящото отчитане на първия етап 

на договора, Ви уведомявам, че имаме необходимост отчетният първи период на договора 

да бъде удължен с 12 (дванадесет) месеца, с което срокът на първия етап е необходимо да 

продължи до 30 май 2023 г. Исканото удължение е съгласно Чл. 75 (3) от Правилника на 

Фонд „Научни изследвания“ (Обн. - ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г.; изм. и доп. ДВ. бр.93 от 

09.11.2021 г.). 

В работния план по изпълнение на проекта е предвидено дейностите да стартират със 

събиране на първични данни на пациенти с простатен карцином и последващ анализ. 

Извънредната обстановка, породена от пандемията от Ковид-19 в стараната и по света, 

значително възпрепятства работата по проекта поради следните причини: 

• членовете на колектива от УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” бяха дългосрочно 

пренасочени към дейности за борба с пандемията. Това значително намали човешкия ресурс 

от екипа за работа по проекта и забави в голяма степен събирането на данни, които все още 

са недостатъчни за продължаване изпълнението на последващите дейности. 

• В допълнение поради същата причина беше значително затруднена и колаборацията 

с други клинични звена, участващи в диагностиката, проследяването и лечението на болни с 

простатен карцином - един от основните начини за набиране на база данни; 

• Наблюдава се дългосрочно намаляване на потока пациенти с простатен карцином за 

диагностика, лечение и проследяване. 

Поради изложените по-горе обективни причини считаме, че исканото от нас удължаване на 

Първия етап от проекта е оправдано. 

Разходите по проекта ще бъдат в рамките на утвърдения от ФНИ финансов план на договора 

и на този етап не са необходими промени в това отношение.  

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 удължаване на срока по Договор КП-06-Н43/7 от 30.11.2020г. с 12 (дванадесет 

месеца), което е първо за етапа. Нова дата за приключване на първи етап по Договор КП-06-

Н43/7-30.05.2023г. Дата за предаване на отчета-30.06.2023 г. ПНЕК предлага на ИС да одобри 

исканата промяна, като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:   

На основание решението на ПНЕК ИС приема удължаването на срока на първи етап 

по Договор КП-06-Н43/7 от 30.11.2020 г. с 12 месеца, като се сключи допълнително 

споразумение. Нова дата за приключване на първи етап - 30.05.2023 г., дата за 

подаване на отчета - 30.06.2023 г. 

 

1.5.4. Уведомително писмо с вх. № ФНИ-1019 от 21.03.2022 г. от доц. д-р Т. Димова, 

ръководител по Договор КП-06-ДВ-3 по ННП Вихрен. Базова организация: ИБИР-БАН 

Относно:  Промяна във финансовия план 

Обосновка:   Уведомявам ви, че ще се възползвам от възможността да направя промени във 

финансовия план за втори етап (2-ра+3-та година) по проект КП-06-ДВ-3 по ННП Вихрен, 

прехвърляйки средства вътре в групата “Други преки разходи”, както следва: 1700 лв от перо 
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Пътни разходи в перо Малко оборудване. Приложени финансови планове преди и след 

промяната. 

 Решение на ПНЕК:  

ПНЕК по Медицински науки, след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, установи, че  

исканото преразпределение е 0,51% от ПДР. Средствата остават в същата група ПДР- „Други 

преки разходи“. С предходните преразпределения  за етапа промените са 9,62% от ПДР.  

ПНЕК приема исканото преразпределение и предлага на ИС да одобри исканата промяна, 

като се сключи Допълнително споразумение.  

 

Решение на ИС:  

На основание решението на ПНЕК ИС приема исканото преразпределение от 

1700,00лв от перо Пътни разходи в перо Малко оборудване, като се сключи 

Допълнително споразумение. Финансовата промяна е 0,51% от ПДР. Общо 

промените за етапа представляват 9,62% от ПДР за етапа. 

 

1.5.5.     Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н23/7 от 2018 г. Тема: 

„Асоциация на бестрофин-1 с мембранни домени в моделни монослоеве и епителни клeтки 

- предпоставка за иновативни терапии за дегенерации  на ретината", Ръководител: доц. д-р 

Й. Думанов, Базова организация: СУ „Св. Климент Охридски“, Партньорска организация: 

Институт по полимери, БАН, 

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

Първоначална обща сума на договора: 120,000.00 лв (словом сто и двадесет хиляди лева) 

Преведени средства: 60,000.00 лв (словом шестдесет хиляди лева) 

Неизразходвани средства: 6,326.89 лв (словом шест хиляди триста двадесет и шест лева и 

89 ст.) 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 53,673.11 (словом петдесет и три хиляди 

шестстотин седемдесет и три лева и 11 ст.) 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 4 (1 постдокторант, 3 студенти) 

Брой участия в конференции: 9 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 3 

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

Други: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-Н23/7 от 2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх. № ФНИ-808 от 18.03.2021, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 673,11 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н23/7 от 2018 г. с 60 000 

лв. 

4. Неизразходваната сума за първи етап, в размер на 6326,89 лв., представляваща 11,47% 

от ПДР (55 200), ще бъде прехвърлена и отчетена за втори етап. 
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5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 66 326,89 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06- Н23/7 от 2018 г. 

2.  Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-808 от 18.03.2021, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53 673,11 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран  втори етап на договор КП-06-Н23/7 от 2018 г. в  размер 

на 60 000 лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 6 326,89  лв., представляваща 

11,47% от ПДР за етапа да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

5. Сумата за отчитане на втория етап  е 66 326,89   лв. 

 

1.5.6. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н33/4 от 2019 г., Тема: 

„Системно биологично идентифициране на сигнални пътища подпомагащи избягването от 

имунния надзор, в карциномни клетки със стволови характеристики“, Ръководител: проф 

дбн К. Тодорова-Хайрабедян, Базова организация: Институт по биология и имунология на 

размножаването "Акад. Кирил Братанов", БАН 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000лв. 

Неизразходвани средства: 9,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 991.00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 2 

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

Участия в научни форуми: 3 

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-Н33/4 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх. № ФНИ-3333 13.09.2021, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 991,00 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н33/4 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Неизразходваната сума за първи етап, в размер на 9,00 лв., представляваща 0,02% от ПДР 

за етапа (55 200), ще бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 60 009,00 лв. 

 

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- Н33/4 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-3333 13.09.2021, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 991,00 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран  втори етап на договор КП-06-Н33/4 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 9,00 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  

5.  Сумата за отчитане на втория етап  е 60 009,00 лв. 

 

1.5.7. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н33/7 от 2019 г., Тема: 

„Комплексна оценка на глюкозен, хормонален и кардио-метаболитен профил при 

предиабет“, Ръководител: Проф. Д-р Ц. Танкова, дмн, Базова организация: Медицински 

университет - София 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  119 800 лв. 

Преведени средства: 59 900 лв. 

Неизразходвани средства: 2469.12 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 57430.88 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 0  

От тях с импакт фактор: 0 

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

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-Н33/7 от 2019 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх. №  ФНИ-2372 12.07.2021, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 57 430,88 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н33/7 от 2019 г. в  размер 

на 59 900 лв. 

4. Неизразходваната сума за пъви етап, в размер на 2 469,12 лв, представляваща 4,23% от 

ПДР за етапа(58 400), ще бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 62 369,12 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание чл.82 от ПФНИ и липсата на научни публикации, ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Н33/7 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №  ФНИ-2372 12.07.2021, че разходите по договора са 
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признати и законосъобразни в размер на 57 430,88 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор КП-06-Н33/7 от 2019 г. в размер на 

41 930,00 лв., като предвидената за втори етап сума от 59 900,00 лв. е редуцирана с 

коефициент 0,7. Да се сключи допълнително споразумение. 

4. Неизразходваната сума за пъви етап, в размер на 2 469,12 лв, представляваща 4,23% 

от ПДР за етапа(58 400), да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

5. Сумата за отчитане за втори етап на проекта е 44 399,12 лв. 

 

1.5.8. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н33/8 от 2019 г., Тема: 

„Противовъзпалително действие на екстракт от Crocus sativus и Астаксантин при миши 

модел на остеоартрит“, Ръководител: доц. д-р Н. Михайлова, Базова организация: БАН-

Институт по микробиология 

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 първи етап: 55 000 лв.  

Неизразходвани средства: 281.42 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 54 718.58 лв.  

Брой докторанти в проекта: 3  

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 0 (1 статия под рецензия)  

От тях с импакт фактор: 0 (1 статия под рецензия) 

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

Участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК:   

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н33/8 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх. № ФНИ-584 16.02.2022г, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 54 718,58 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н33/8 от 2019 г. в  размер 

на 55 000 лв. 

4. Неизразходваната сума за пъви етап, в размер на 281,42 лв, представляваща 0,56% от ПДР 

за етапа(50 600), ще бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 55 281,42 лв. 

 

Решение на ИС: 

Връща доклада към ПНЕК за прецизиране статуса на публикациите и участието в 

научни форуми. Да се докладва на следващо заседание на ИС. 

 

1.5.9. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н33/12 от 18.12.2019 г., Тема: 

„Геномен анализ за идентифициране и характеризиране на нови гени за дегенерация на 

ретината при български родословия“, Ръководител: д-р К. Каменарова, дб, Базова 

организация: Медицински университет - София 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 391.24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 608.76 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 1  

От тях с импакт фактор: 1 

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

Участия в научни форуми: 8 

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-Н33/12 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх. №ФНИ-1010 от 18.03.2022г, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 608,76 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н33/12 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Неизразходваната сума за пъви етап, в размер на 3391,24 лв, представляваща 6,1% от ПДР 

за етапа(55 800),  ще бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 63 391,24 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06- Н33/12 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. №ФНИ-1010 от 18.03.2022г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 608,76 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран  втори етап на договор КП-06-Н33/12 от 2019 г. в  размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3391,24 лв, представляваща 6,1% от 

ПДР за етапа,  ще бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 63 391,24 лв. 

 

1.5.10. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н33/15 от 18.12. 2019 г., Тема: 

„Селективно потискане на патологични В и Т лимфоцити с помоща на химерни молекули 

при модел на тиреоидит на Хашимото в хуманизирани мишки“, Ръководител: Доц. Д-р А. 

Шинков, дм, Базова организация: Катедра по ендокринология, Медицински факултет, 

Медицински университет, София 

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: 4,436.27 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 4,54 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 55,559.19 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 0 - за първи етап не е предвидена публикация, но след 

преглед на резултатите учените от проекта са оформили и предали ръкопис като част от 

документите към ФНИ; декларирали са, че имат предвид списание с висок ИФ. Рецензентите 

предполагат, че статията вече може да е подадена/приета за печат.  

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите и становището на докладчика, поради 

липса на публикации, ПНЕК приема оценка  „добър“ на научната част по договор КП-06-

Н33/15 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх. № ФНИ-3386 от 16.09.2021 г, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 55 559,19 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 4,54 

лв, които ще бъдат приспаднати от сумата за финансиране на втори етап.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н33/15 от 2019 г. в  размер 

на 59 995,46  лв., като от 60 000 лв е приспадната сумата на непризнатите разходи- 4,54 лв. 

4. Неизразходваната сума за първи етап  в размер на 4 436,27 лв, представляваща 8,01% от 

ПДР за етапа(55 200), ще бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 64 431,73 лв. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание чл.82 от ПФНИ и липсата на научни публикации, ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Н33/15 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-3386 от 16.09.2021 г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 55 559,19 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 4,54 лв., които ще бъдат приспаднати от сумата за финансиране на втори 

етап. 

3. Сумата за финансиране на втори етап е в размер на 41 995,46 лв., като предвидената 

сума за втори етап от 60 000 лв., е редуцирана с коефициент 0,7 и е извадена сумата 

на непризнатите разходи от 4,54 лв. Да се сключи допълнително споразумение. 

4. Неизразходваната сума за първи етап  в размер на 4 436,27 лв., представляваща 8,01% 

от ПДР за етапа(55 200), ще бъде прехвърлена и отчетена за втори етап. 

5. Сумата за отчитане на втори етап е 46 431,73 лв. 

 

1.5.11. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДМ03/1 от 17.12.2016 г., Тема: 

„Изсушените кръвни петна (ИКП) като алтернативен, архивен материал за доказване на 

вирусни агенти (морбили, паротит, рубеола, хепатит В вирус) в българската популация“, 

Ръководител: доц. С. Иванова, дб, Базова организация: НЦЗПБ 

 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора: 17 000,00 лв. 

Преведени средства: 17 000,00 лв. 

Неизразходвани средства:  0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 26,60 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор: 16 973,40 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо):  3   

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 3  

От тях с благодарност и към други проекти:  0 

Брой участия в научни форуми: 7 (4+3)  

Брой патенти, вкл. регистрирани заявки:  0  

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДМ03/1 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх. №  ФНИ-26/2 от 10.01.2019 г. че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 16 973,40 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 26,60 

лв.  

3. Сумата на непризнатите разходи в размер на 26,60 лв., да бъде възстановена на ФНИ. 

4. ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на сумата, договор ДМ03/1 от  17.12.2016г. 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 ДМ03/1 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх. №  ФНИ-26/2 от 10.01.2019 г. че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 16 973,40 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 26,60 лв. 

3. Сумата на непризнатите разходи в размер на 26,60 лв., да бъде възстановена на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата, договор ДМ03/1 от 17.12.2016г. да бъде приключен 

като успешно реализиран проект. Да бъде подписан Протокол за приключване при 

спазване на всички изисквания на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.5.12. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДМ03/4 от 17.12.2016 г., Тема: 

„Механизми на действие на TNF-апоптоза-индуциращ лиганд (TRAIL) в развитието на 

сепсис и при синдром на множествена органна дисфункция (МОД)“, Ръководител: д-р В. 

Гюрковска, базова организация: Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН 

Данни за проекта: 

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

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 1 (2)*  

От тях с импакт фактор:  0 

От тях с импакт ранг: 0 
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Брой участия в научни форуми: 3 

Брой патенти, вкл. регистрирани заявки: 0 

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

приема оценка „ Добър“ на научната част по договор ДМ03/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх. №  ФНИ-94АА/2 от 17.01.2029 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 20 000 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00лв.  

3. ПНЕК предлага на ИС договор ДМ03/4 от  17.12.2016г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

Решение на ИС: 

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

по договор ДМ03/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх. №  ФНИ-94АА/2 от 17.01.2029 г. че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 20 000 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00лв. 

3. Приема договор ДМ03/1 от 17.12.2016г. да бъде приключен като успешно реализиран 

проект. Да бъде подписан Пртокол за приключване при спазване на всички изисквания 

на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.5.13. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДМ13/6 от 20.12.2017 г., Тема: „Роля на 

желязната хомеостаза за хроничното възпаление при HIV инфекция“, Ръководител: гл. ас. 

Радослава Грозданова, дб, Базова организация: НЦЗПБ 

Данни за проекта: 

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

Преведени средства:  20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 857,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19143,00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 1  

От тях с импакт фактор:  1 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти:  0 

Брой участия в научни форуми: 7 (3+4) 

Брой патенти, вкл. регистрирани заявки: 0 

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

приема оценка „ Добър“ на научната част по договор ДМ13/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх. №  ФНИ-26/8 от 20.01.2020 г. че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 143 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00лв.  

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 857,00 лв.,  е възстановена на ФНИ на 

11.02.2020 г 
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4. ПНЕК предлага на ИС договор ДМ13/6 от  20.12.2017г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

Решение на ИС: 

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

по договор ДМ13/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх. №  ФНИ-26/8 от 20.01.2020 г. че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 19 143,00 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 857,00 лв.,  е възстановена на ФНИ 

на 11.02.2020 г. 

4. Приема договор ДМ13/6 от 20.12.2017г. да бъде приключен като успешно реализиран 

проект. Да бъде подписан Протокол за приключване при спазване на всички 

изисквания на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.5.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор ДФНИ Б02/3 от 2014 г., Тема: „Наследствени 

малкомозъчни атаксии - молекулна епидемиология в българската популация и търсене на 

нови форми“, Ръководител: проф.д-р И. Търнев, Базова организация: Медицински 

университет-София 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора:  225 000 лв. 

Преведени средства: 225 000 лв 

Първи етап: 123 750,00лв 

Втори етап: 101 250,00лв 

Неизразходвани средства: 10 715,42 лв. 

Неустойка за закъснял отчет: 180,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 214 284,58лв 

Сума за възстановяване: 10 895,89 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 1 ( няма изказана благодарност към ФНИ) 

От тях с импакт фактор: 1 

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

Участия в научни форуми: 3 ( няма изказана благодарност към ФНИ) 

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

приема оценка „ Добър“ на научната част по договор ДФНИ-Б02/3 от 2014 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх. №  ФНИ-26/96 от 11.07.2016 г. и Доклад с вх. №  ФНИ-1606 от 21.05.2021г., от 

г-жа Д. Козовска- финансов експерт към ФНИ, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 214 284,58 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0,00лв. Сумата  неизразходвани средства 10 715,42 и сумата от 180,47 лв, (неустойка за 

отчет), която общо  е 10 895,89лв да бъде възстановена на ФНИ. 

3. Сумата от 10 895,89 лв е възстановена на ФНИ на 20.04.2021г. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 15/04.05.2022         47 

 

 

4. ПНЕК предлага на ИС договор ДФНИ-Б02/3 от 12.12.2014г. да бъде приключен като 

успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 8, ал. 4 от подписания договор към ФНИ ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част на Договор ДФНИ-Б02/3 от 12.12.2014г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх. №  ФНИ-26/96 от 11.07.2016 г. и Доклад с вх. №  ФНИ-1606 

от 21.05.2021г., от г-жа Д. Козовска- финансов експерт към ФНИ, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 214 284,58 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00лв. Сумата  неизразходвани средства от 10 

715,42 и сумата от 180,47 лв, (неустойка за отчет), която общо  е 10 895,89 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

3. Сумата от 10 895,89 лв. е възстановена на ФНИ на 20.04.2021г. 

4. Приема договор ДФНИ-Б02/3 от 12.12.2014г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. Да бъде изготвен Протокол за приключване, при спазване на 

всички изисквания на Фонд „Научни изследвания“. 

 

1.5.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор ДФНИ Б02/10 от 2014 г., Тема: „Нефармакологични 

интервенции за редуциране на риска от захарен диабет при хора със затлъстяване“ 

(НИРДИАБО)”, Ръководител: проф. д-р Н. Бояджиева, дмн, Базова организация: 

Медицински университет-София 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора:  141 000. 00 лв. 

Преведени средства: 127 010,00лв 

Първи етап: 77 550,00лв 

Втори етап: 49 460,00лв 

Неизразходвани средства: за втори етап -7048.16 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: за втори етап – 119 961,84 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 7048,16 лв.  

Брой докторанти в проекта: има разминаване в бройката между двамата рецензенти – единия 

дава 3, а другия 8 броя, вероятно защото са включени и постдокторантите и затова бройката 

е обща. 

Брой млади учени в проекта: 7. 

Брой научни публикации (общо): 15 

От тях с импакт фактор: 1 публикация в пълен текст и 1 резюме 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой на участията в научни форуми: 11 

Брой патенти, вкл.  регистрирани патентни заявки: няма. 

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

приема оценка „ Много добър“ на научната част по договор ДФНИ-Б02/10 от 2014 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх. № ФНИ-26/97 от 11.07.2016г и Доклад с вх. № ФНИ-94ДД/12 от 09.02.2022г. 

от г-жа Д. Козовска-финансов експерт към ФНИ както следва: 

Преведени средства:127 010,00лв 
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Признати разходи: 119 961,84лв 

Неизразходвани средства: 7048,16 

3. Сумата на неизразходваните средства 7048,16 лв е възстановена на ФНИ на 20.04.2021 г. 

4. ПНЕК предлага на ИС договор ДФНИ-Б02/10 от  2014г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК и публикационната активност приема оценка 

Добър (по шестобална система) на научната част на проект по договор ДФНИ-Б02/10 

от  2014г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-26/97 от 11.07.2016г и Доклад с вх. № ФНИ-

94ДД/12 от 09.02.2022г. от г-жа Д. Козовска-финансов експерт към ФНИ както следва: 

Преведени средства:127 010,00 лв. 

Признати разходи: 119 961,84 лв. 

Неизразходвани средства: 7048,16 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства 7048,16 лв е възстановена на ФНИ на 20.04.2021 

г. 

4. Приема договор ДФНИ-Б02/10 от 2014г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. Да бъде изготвен Протокол за приключване,  при спазване на 

всички изисквания на ФНИ. 

 

1.5.16. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор ДФНИ Б02 /12 от 2014 г., Тема: „Оценка на риска и 

съгласието с лекарствена терапия и влиянието им върху разходите за лечение и качество на 

живот на пациентите с ХОББ“, Ръководител: Проф. дфн Г. Петрова-Ташкова, Базова 

организация: Медицински университет-София 

Данни за проекта: 

Първоначална обща сума на договора:   198 415,00лв 

Преведени средства:  198 415,00лв 

Първи етап: 109 128,11лв 

Втори етап: 89 286,89лв 

Неизразходвани средства: 12 274,59лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор (след корекцията):25 139,14лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 161 001,27лв 

Сума за възстановяване на ФНИ: 37 413,73лв 

Брой научни публикации (общо):  8  

От тях в списания с импакт фактор: 4 

Участия в научни форуми: 9 (3 международни и 6 национални). 

Отразено е финансирането от ФНИ на проекта в статиите и участията на научни форуми. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта:  3 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДФНИ-Б02/12 от 2014 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с  вх. № ФНИ-94НН/8 от 11.07.2016 г. Доклад с вх. № ФНИ-94ДД/10 от 07.02.2022г. 

от г-жа Д. Козовска-финансов експерт към ФНИ както следва: 
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Първоначална обща сума на договора: 198 415 лв. 

Преведени средства: 198 415 лв. 

Неизразходвани средства: 12 274,59 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 25 139,14 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 161 001,27лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 37 413,73 лв 

4. ПНЕК предлага на ИС  след възстановяване на сумата договор ДФНИ-Б02/12 от 2014 г. да 

бъде приключен като успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДФНИ-Б02/12 от 2014 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с  вх. № ФНИ-94НН/8 от 11.07.2016 г. Доклад с вх. № ФНИ-

94ДД/10 от 07.02.2022г. от г-жа Д. Козовска-финансов експерт към ФНИ както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 198 415,00 лв. 

Преведени средства: 198 415,00 лв. 

Неизразходвани средства: 12 274,59 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор /след корекция/: 25 139,14 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 161 001,27лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 37 413,73 лв. 

3. Приема, след възстановяване на сумата в размер на 37 413,73 лв. договор ДФНИ-

Б02/12 от 2014 г да бъде приключен като успешно реализиран проект. Да бъде 

изготвен Протокол за приключване при спазване на всички  изисквания на ФНИ. 

 

1.5.17. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част по договор ДУНК-01/2 от 2009 

г. , Тема: «Национален Университетски Kомплекс за Биомедицински и Приложни 

Изследвания (НУКБПИ)», Ръководител: Акад. Проф. д-р. В. Митев, дбн , Базова организация: 

Медицински университет-София 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора:  6 235 000,00 лв. – за целия период  

Преведени средства: 6 235 000,00 лв. от които 2 015 036,41 лв. за 3-тия етап 

Неизразходвани средства: 15 187.46 лв. за третия етап 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 1 999 848,95 лв. за третия етап 

Брой докторанти в проекта: 35 

Брой млади учени в проекта: 47 

Брой научни публикации (общо): 305 

От тях с импакт фактор: 55 (47 с благодарност на ДУНК) 

От тях с импакт ранг: не са посочени 

Други статии: 250 

Брой участия в научни форуми: 520 

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

приема оценка „ Много добър“ на научната част по договор ДУНК-01/2 от 2009 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх. . № ФНИ-94РР/53 от 11.11.2019 г. че разходите по договора са признати и 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 15/04.05.2022         50 

 

 

законосъобразни в размер на 1 999 848,95 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0,00лв.  

3. Сумата на неизразходваните  средства в размер на 15 187,46 лв.,  е възстановена на ФНИ 

на 31.05.2021 г 

4. ПНЕК предлага на ИС договор ДУНК-01/2 от 2009 г. . да бъде приключен като успешно 

реализиран проект. 

  

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДУНК-01/2 от 2009 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх. № ФНИ-94РР/53 от 11.11.2019 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 1 999 848,95 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00лв. 

3. Сумата на неизразходваните  средства в размер на 15 187,46 лв., е възстановена на 

ФНИ на 31.05.2021 г. 

4. Приема договор ДУНК-01/2 от 2009 г. . да бъде приключен като успешно реализиран 

проект. Да бъде изготвен протокол за приключване при спазване на всички  

изисквания на ФНИ. 

 

1.5.18. Обсъждане и оценяване на  финансова част на отчета на договор ДФНИ Б02-15 от 

2014 г на тема „Изследване влиянието на различни морфогенни вещества върху синтеза на 

колаген,минерализацията и експресията на туморни маркери при зъбни соматични 

мезенхимни стволови клетки in vitro“, Ръководител: доц. д-р М. Драгнева, дб. 

Данни за проекта:  

Договор ДФНИ Б02/15 от 2014 г., Базова организация: МУ-София 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства за 2 етап: 101 250 лв. 

Остатък от 1 етап: 9402,44 

Сума за отчитане през 2 етап: 110 652.44 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 3 (в 1 не е отразена благодарност към ФНИ) 

От тях с импакт ранг: 1 (отразена е благодарност към ФНИ) 

Брой участия в научни форуми: 11 (в 4 е отразена благодарност към ФНИ) 

 

Оценката на окончателен отчет на научната част на договора е приета с Протокол на 

ПНЕК  № 16/07.04.2021  г. и Протокол на ИС № 50/16.04.2021 г., т.1.5.3. с оценка „Добър“. 

 

Решение на ПНЕК: 

1.  На основание Доклад на АДФИ  №ДИД2-СФ-23 от  13.11.2020г.    приема финансовата 

част на Договор №ДФНИ Б 02/15: 

2.Договор ДФНИ Б02/15 от 2014 г., Базова организация: Медицински университет – София 

Първоначална обща сума на договора: 225 000,00 лв. 

Преведени средства за 1 етап: 123 750,00 лв. 

Преведени средства за 2 етап: 101 250,00 лв. 

Преведени средства: 225 000,00лв. 
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Неизразходвани средства: 12 620,99лв. 

Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 22 457,68лв. 

Неправомерни  разходи, превишение на разходи по пера ( според доклада на АДФИ): 0,00 лв. 

Недопустими разходи:  ( според доклада на АДФИ): 0,00 лв. 

Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано използвани 

средства ( според доклада на АДФИ): 0,00 лв. 

Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 0,00лв 

Признати разходи: 189 921,33 лв. 

Възстановена сума от бенефициента: 35 078,67 на 20.04.2021г. 

3. По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 35 078,67лв. на 20.04.2021 г.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на Договор ДФНИ 

Б02/15 от 2014г. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание Доклад на АДФИ №ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020г. приема финансовата 

част на Договор №ДФНИ Б 02/15: 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства за 1 етап: 123 750 лв. 

Преведени средства за 2 етап: 101 250 лв. 

Преведени средства: 225 000лв. 

Неизразходвани средства: 12 620,99лв. 

Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 22 457,68лв. 

Неправомерни  разходи, превишение на разходи по пера ( според доклада на АДФИ): 

0,00 лв. 

Недопустими разходи:  ( според доклада на АДФИ): 0,00 лв. 

Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано използвани 

средства ( според доклада на АДФИ): 0,00 лв. 

Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 0,00лв 

Признати разходи: 189 921,33 лв. 

Възстановена сума от бенефициента: 35 078,67 на 20.04.2021г. 

2. По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 35 078,67лв. на 20.04.2021 г. 

3. Приема Договор №ДФНИ Б 02/15 от 2014 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект.  Да бъде изготвен Протокол за приключване, при спазване на 

всички изисквания на  Фонд „Научни изследвания“. 

  
1.5.19. Обсъждане и оценяване на  финансова част на отчета на договор ДФНИ Б02-17 от 

2014 г. , Тема „Комплексно проучване на факторите на вирулентност и резистентност на 

Helicobacter pylori и епидемиология на инфекцията“, Ръководител: Проф. д-р Л. Георгиева, 

дм, дмн.  

Данни за проекта:  

Договор ДФНИ Б02/17 от 2014г Базова организация: МУ-София 

Първоначална обща сума на договора: 211 504 лв. 

Преведени средства за 2 етап: 95 176,80 лв. 

Остатък от 1 етап: 129,58 лв. 

Сума за отчитане през 2 етап: 95 306,38 лв. 

Брой докторанти в проекта: няма данни 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 5 
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От тях с импакт фактор: 4 (в 1 не е отразена благодарност към ФНИ) 

От тях с импакт ранг: 1 (отразена е благодарност към ФНИ) 

Участия в научни конференции: 3 (отразена е благодарност към ФНИ) 

 

Оценката на окончателен отчет на научната част на договора е приета с Протокол на 

ПНЕК  № 16/07.04.2021  г. и Протокол на ИС № 50/16.04.2021 г., т.1.5.8. с оценка   „Много 

добър“. 
 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание Доклад на АДФИ  №ДИД2-СФ-23 от  13.11.2020 г.   приема финансовата 

част на Договор №ДФНИ Б 02/17 от 2014г.: 

Договор ДФНИ Б02/17 от 2014 г., Базова организация: Медицински университет – София 

Първоначална обща сума на договора: 211 504,00 лв. 

Преведени средства за 1 етап: 116 327,20 лв. 

Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

Преведени средства за 2 етап: 95 176,80 лв. 

Дата за плащане на средствата за втори етап: 21.11.2016г. 

Преведени средства общо: 211 504,00лв. 

Неизразходвани средства: 147,54лв. 

Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 33 106,20 лв. 

Неправомерни  разходи, превишение на разходи по пера ( според доклада на АДФИ): 

7 621,65лв. 

Недопустими разходи:  ( според доклада на АДФИ): 0,00 лв. 

Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано използвани 

средства ( според доклада на АДФИ): 0,00 лв. 

Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 0,00лв 

Признати разходи: 170 628,61 лв. 

Възстановена сума от бенефициента (по т 7, 8, 12): 33 253,74  

Дата, на която сумата е възстановена: 20.04.2021 

2.Възстановена сума от бенефициента ( по т. 9, 10,11): 7 621,65 

Дата, на която сумата  е възстановена: 20.04.2021г. 

3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на Договор ДФНИ 

Б02/17 от 2014г. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание Доклад на  АДФИ  №ДИД2-СФ-23 от  13.11.2020 г.   приема 

финансовата част на Договор №ДФНИ Б 02/17 от 2014г: 

Първоначална обща сума на договора: 211 504,00 лв. 

Преведени средства за 1 етап: 116 327,20 лв 

Дата за плащане на средствата за първи етап: 18.12.2014 

Преведени средства за 2 етап: 95 176,80 лв 

Дата за плащане на средствата за втори етап: 21.11.2016г. 

Преведени средства общо: 211 504,00лв. 

Неизразходвани средства: 147,54лв. 

Разходи за възстановяване от разходите за ДМА (от доклада на АДФИ): 33 106,20 лв 

Неправомерни  разходи, превишение на разходи по пера ( според доклада на АДФИ): 

7 621,65лв. 

Недопустими разходи:  ( според доклада на АДФИ): 0,00 лв. 
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Неправилно отчетени разходи, некоректно отчетени разходи, недоказано използвани 

средства ( според доклада на АДФИ): 0,00 лв. 

Неустойка за закъснение при предаване на отчет: 0,00лв 

Признати разходи: 170 628,61 лв. 

Възстановена сума от бенефициента (по т 7, 8, 12): 33 253,74  

Дата, на която сумата е възстановена: 20.04.2021 

Възстановена сума от бенефициента ( по т. 9, 10,11): 7 621,65 

Дата, на която сумата  е възстановена: 20.04.2021г. 

2. По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 40 875,39 лв.  

3. Приема Договор №ДФНИ Б 02/17 от 2014 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект.  Да бъде изготвен Протокол за приключване, при спазване на 

всички изисквания на  Фонд „Научни изследвания“. 

 

 

1.5.20. Обсъждане и оценяване на  финансова част на отчета на договор ДФНИ Б02-19 от 

2014 г., Тема: “3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в 

протетичната дентална медицина”, Ръководител: Проф. д-р Ц. Тончев дм 

Данни за проекта:  

Договор ДФНИ Б02/19 от 2014 г., Базова организация: Медицински университет – Варна 

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв. 

Преведени средства: 214 875 лв. 

Неизразходвани средства: 7 636,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 61 878,92 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 145 359,68 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 69 515,32 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 11 

От тях реферирани в Scopus и Web of Science: 6 (  5 с изказана благодарност) 

Публикации с импакт фактор: няма данни 

Абстракти, публикувани в сборници на конференции:2 

Участие в научни форуми: 8 (6 в чужбина и  у нас) 

 

Оценката на окончателен отчет на научната част на договора е приета с Протокол на 

ПНЕК  № 16/07.04.2021  г. и Протокол на ИС № 50/16.04.2021 г., т.1.5.6. с оценка    „Добър“. 

 

Решение на ПНЕК:   
1. На основание Доклад с вх.  №94ДД/25 от 08.04.2022г. от Д. Козовска – финансов 

експерт на ФНИ: 

Договор ДФНИ Б02/19 от 2014 г., Базова организация: Медицински университет – Варна 

Първоначална обща сума на договора: 225 000,00 лв. 

Преведени средства: 214 875,00 лв. 

Неизразходвани средства: 7 636,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 61 878,92 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 145 359,68 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 69 515,32 лв. 

2. По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 69 515,32 лв. на 26.7.2018 г.  
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3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на Договор ДФНИ 

Б02/19 от 2014. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание Доклад с вх. №94ДД/25 от 08.04.2022 г. от Д. Козовска – финансов 

експерт: 

Първоначална обща сума на договора: 225 000,00 лв. 

Преведени средства: 214 875,00 лв. 

Неизразходвани средства: 7 636,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 61 878,92 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 145 359,68 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ : 69 515,32 лв. 

2. По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 69 515,32 лв. на 26.7.2018 г. 

3. Приема Договор №ДФНИ Б 02/19 от 2014 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект.  Да бъде изготвен Протокол за приключване, при спазване на 

всички изисквания на  Фонд „Научни изследвания“. 

 

 

1.6. Доклад с вх. № ФНИ-1542/03.05.2022 г. от проф. О. 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. 

 

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

ДМ17/1 от 2017 г., с ръководител гл. ас. д-р А. Бузекова-Пенкова, на тема „Изследване 

поведението на композитен материал при стресови ситуации на международната космическа 

станция (МКС)“, базова организация Институт за космически изследвания и технологии, 

БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 460,80 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 16 539,20лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 3  

От тях с импакт фактор: 3 

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

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 ДМ17/1 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 

16 539,20 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 
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3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 460,80 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 ДМ17/1 от 2017 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДМ17/1 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 16 539,20 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 460,80 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

ДМ17/1 от 2017 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

ДМ17/2 от 2017 г., с ръководител ас. д-р инж. Р. Иванов, на тема „Интегриране на растителни 

седиментни микробни горивни клетки в конструирани влажни зони за пречистване на води 

замърсени с нефтопродукти“, базова организация Минно-геоложки университет ’’Св. Иван 

Рилски’’, 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: 27.94 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 972.06 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

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

част по договор ДМ17/2 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 

19 972,06 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 27,94 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 ДМ17/2 от 2017 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
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1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „добър“ на научната 

част по договор ДМ17/2 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 19 972,06 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 27,94 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

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

ДМ17/2 от 2017 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

ДМ17/3 от 2017 г., с ръководител д-р инж. А. Николов, на тема „Огнеустойчиви геополимери 

на базата на отпадни продукти“, базова организация Институт по минералогия и 

кристалография, БАН. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95% (85% и 100%) 

Първоначална обща сума на договора: 18 585 лв. 

Преведени средства: 18 585 лв. 

Неизразходвани средства: 407,75 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 18 177,25 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2. 

Брой млади учени в проекта: 1 пост. докторант и двама студенти. 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност към ФНИ: 3 

От тях с с благодарност към други проекти: няма 

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 ДМ17/3 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 

177,25 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 407,75 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 ДМ17/3 от 2017 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДМ17/3 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 18 177,25 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 
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3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 407,75 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

ДМ17/3 от 2017 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

ДМ17/6 от 2017 г., с ръководител гл. ас. д-р инж. Д. Згурева, на тема „Затворен цикъл за 

опазване на околната среда в топлоелектрически централи чрез конверсия на летяща пепел в 

зеолити и прилагането им като адсорбенти на въглероден диоксид“, базова организация 

Технически университет - София. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 19 300 лв. 

Преведени средства: 19 300 лв. 

Неизразходвани средства: 80,35 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 219.65 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 1  

От тях с импакт ранг: 0 

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

научната част по договор ДМ17/6 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 

19 219,65 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 80,35 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 ДМ17/6 от 2017 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДМ17/6 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 19 219,65 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 80,35 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

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

ДМ17/6 от 2017 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

ДН07/1 от 2016 г., с ръководител проф. д.н. И. Гарванов, на тема „Изследване на 
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параметрите, свойствата и явленията на радиосигналите от пулсари и взаимодействието им 

с обекти“, базова организация Университет по библиотекознание и информационни 

технологии. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 87.5% (95%; 80%) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 23 679,33 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 36 320,67 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 83 679,33 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5 047.29  лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 78 632,04 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 114 952,71 лв. 

(I етап – 36 320,67 лв.; II етап – 78 632,04 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 8 

Брой научни публикации (общо): 26 (реферирани в Scopus, Web of Science и IEEE: 16) 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 5 

От тях с благодарност само към ФНИ: 24   

От тях с благодарност и към други проекти: 2   

Участия в научни форуми: 30 

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

научната част по договор ДН07/1 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 83 679,33 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5 047,29 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 78 632,04 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 114 952,71 лв. 

(I етап – 36 320,67 лв.; II етап – 78 632,04 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 047,29 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 ДН07/1 от 2016 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН07/1 от 2016 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 83 679,33 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5 047,29 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 78 632,04 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 114 952,71 лв. 

(I етап – 36 320,67 лв.; II етап – 78 632,04 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 047,29 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

ДН07/1 от 2016 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

ДН07/4 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Р. Трифонов, на тема „Повишаване нивото на 

мрежовата и информационна сигурност чрез използване на интелигентни методи“, базова 

организация Технически университет – София. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 87 %  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 1 492,27 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 58 507,73 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 61 492,27 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 948,47  лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 57 543,80лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 051,53 лв. 

(I етап – 58 507,73 лв.; II етап – 57 543,80 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 1 

Участия в научни форуми: 9 

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

част по договор ДН07/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 
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Сума за отчитане за Втори етап: 61 492,27 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 948,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап:   57 543,80лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 051,53 лв. 

(I етап – 58 507,73 лв.; II етап – 57 543,80 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 948,47 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 ДН07/4 от 2016 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „добър“ на научната 

част по договор ДН07/4 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 61 492,27 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 948,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 57 543,80лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116 051,53 лв. 

(I етап – 58 507,73 лв.; II етап – 57 543,80 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 3 948,47 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

ДН07/4 от 2016 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

ДН07/10 от 2016 г., с ръководител проф. дн Е. Пенчева, на тема „Изследване на архитектури, 

модели и методи за автономен мениджмънт в интернет на бъдещето“, базова организация 

Технически университет – София. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 96.5% (98%; 95%) 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 15 410,89 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 44 589,11 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 75 410,89 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 8 336,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 67 074,49 лв. 
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Общо признати разходи от финансовия одитор: 111 663,60 лв. 

(I етап – 44 589,11 лв.; II етап – 67 074,49 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 47 (вкл. 1 монография) 

От тях с импакт фактор: 5 

От тях с импакт ранг: 9 

От тях с благодарност само към ФНИ: 32   

От тях с благодарност и към други проекти: 11   

Доклади на конференции индексирани в Scopus и/или Web of Science: 33 

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

научната част по договор ДН07/10 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 8 336,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 67 074,49 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 111 663,60 лв. 

(I етап – 44 589,11 лв.; II етап – 67 074,49 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 336,40 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 ДН07/10 от 2016 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН07/10 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 8 336,40 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 67 074,49 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 111 663,60 лв. 

(I етап – 44 589,11 лв.; II етап – 67 074,49 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 336,40 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

ДН07/10 от 2016 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

ДН07/12 от 2016 г., с ръководител проф. д-р Г. Ангелов, на тема „Изследване на екологично 
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съвместими процеси за извличане и фракциониране на ценни функционални вещества от 

отпадъчна биомаса“, базова организация Институт по инженерна химия, БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 118 600 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 59 300 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 2 174,88 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 57 125,12 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 61 474.88 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

Преведени средства за Втори етап: 59 300 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5 209,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 56 265.41 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 113 390,53 лв. 

(I етап – 57 125,12 лв.; II етап – 56 265.41 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 4 

(1 с благодарност към един проект, 1 с блогодарност към 2 проекта и 3 с благодарност към 3 

проекта). 

От тях с импакт ранг: 2 

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

научната част по договор ДН07/12 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 118 600 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 59 300 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5 209,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 56 265.41 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 113 390,53 лв. 

(I етап – 57 125,12 лв.; II етап – 56 265.41 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 209,47 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 ДН07/12 от 2016 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН07/12 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 118 600 лв. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 15/04.05.2022         63 

 

 

Преведени средства за Втори етап: 59 300 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5 209,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 56 265.41 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 113 390,53 лв. 

(I етап – 57 125,12 лв.; II етап – 56 265.41 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 209,47 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

ДН07/12 от 2016 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

ДН07/15 от 2016 г., с ръководител доц. д-р П. Данков, на тема „Концепция за еквивалентна 

диелектрична проницаемост и анализ на диелектричната анизотропия на микровълнови 

подложки с приложение при численото 3D проектиране на устройства в честотните обхвати 

на бъдещите 5G комуникационни мрежи“, базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 80 000 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 9 594,44 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 30 405,56 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 49 594,44 лв. 

Оценка за Първи етап: „добър“ 

Преведени средства за Втори етап: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 562,34 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 48 032,10 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 78 437,66 лв. 

(I етап – 30 405,56 лв.; II етап – 48 032,10 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 1 

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

(всички с принос към два или три проекта)  

Участия в научни форуми: 8 (с принос към два или три проекта) 

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

част по договор ДН07/15 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 80 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 562,34 лв. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 15/04.05.2022         64 

 

 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 48 032,10 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 78 437,66 лв. 

(I етап – 30 405,56 лв.; II етап – 48 032,10 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 562,34 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 ДН07/15 от 2016 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „добър“ на научната 

част по договор ДН07/15 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 80 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 562,34 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 48 032,10 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 78 437,66 лв. 

(I етап – 30 405,56 лв.; II етап – 48 032,10 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 562,34 лв. да бъде възстановена 

на ФНИ. 

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

ДН07/15 от 2016 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

договор ДН07/19 от 2016 г., с ръководител проф. д-р И. Илиев, на тема „Методи за оценка и 

оптимизиране на електромагнитните излъчвания в урбанизирани среди“, базова организация 

Технически университет – София. 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 99 % 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 20 781,38 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 39 218,62 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 80 781,38 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 47 785, 25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 32 996, 13 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 72 214,75 лв. 

(I етап – 39 218,62 лв.; II етап – 32 996, 13 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 6 
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Брой млади учени в проекта: 8 

Брой научни публикации (общо): 34 (всички, индексирани в Scopus) 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 6 

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

научната част по договор ДН07/19 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 47 785, 25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 32 996, 13 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 72 214,75 лв. 

(I етап – 39 218,62 лв.; II етап – 32 996, 13 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 47 785, 25 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 ДН07/19 от 2016 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН07/19 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 47 785, 25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 32 996, 13 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 72 214,75 лв. 

(I етап – 39 218,62 лв.; II етап – 32 996, 13 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 47 785, 25 лв. да бъде 

възстановена на ФНИ. 

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

ДН07/19 от 2016 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

договор ДН07/25 от 2016 г., с ръководител проф. д-р А. Ташев, на тема „Комплексен анализ 

на антитуморни метаболити на неизучени видове от българската флора и сертифицирани 

чуждоземни хибриди от род Juniperus L. (Cupressaceae) чрез съвременни изследователски 

технологии“, базова организация Лесотехнически университет – София. 

Данни за проекта: 

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

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

Неизразходвани средства за Първи етап – 5 836,42 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 20,78 лв. (за сметка на базовата организация) 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 53 163,58 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 64 836,42 лв. 

Оценка за Първи етап: „много добър“ 

Преведени средства за Втори етап: 59 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 9,20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 827,22 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 117 990,80лв. 

(I етап – 53 163,58 лв.; II етап – 64 827,22 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 3. 

Брой млади учени в проекта:1. 

Брой научни публикации (общо): 5 (всички ииндексирани в Scopus) 

От тях с импакт фактор: 1  

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

С принос към два проекта  4 бр. (50% - 50%) 

Участия в научни форуми: 8 

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

част по договор ДН07/25 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 118 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 59 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 9,20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 827,22 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 117 990,80лв. 

(I етап – 53 163,58 лв.; II етап – 64 827,22 лв.) 

3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 9,20 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 ДН07/25 от 2016 г. при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и след гласуване с 10 гласа „за“ 

приема оценка „много добър“ на научната част по договор ДН07/25 от 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпилото финансово становище от 

регистриран одитор, както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 118 000 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 59 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 9,20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 827,22 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 117 990,80лв. 

(I етап – 53 163,58 лв.; II етап – 64 827,22 лв.) 
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3. Сумата на неизразходваните средства в размер на 9,20 лв. да бъде възстановена на 

ФНИ. 

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

ДН07/25 от 2016 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

1.6.12. Доклад с Вх. № ФНИ-4681 от 04.12.2021 г. от доц. д-р В. 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: Промяна в състава на научния колектив и включване на Р. Симеонов – докторант, 

Ц. Лазарова – студент, К. Стоименова - студент. 

Обосновка: Промяната засяга изпълнението на Първи етап на договора. Включването на 

новите колеги ще допринесе за съществен напредък по задачите в работната програма. 

Приложени са:  

 Резолюция от ръководството на базовата организация; 

 Заявления от новите колеги за включването им в научния колектив, придружени с 

научна биография; 

 Актуализиран и подписан списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъдат включени Р. Симеонов – докторант, Ц.  

Лазарова – студент, К. Стоименова - студент в научния колектив по договор КП-06-ДО02/4 

от 15.12.2020 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат включени Р. Симеонов – докторант, Ц. Лазарова – студент, К. 

Стоименова - студент в научния колектив по договор КП-06-ДО02/4 от 15.12.2020 г. 

 

 

1.7. Доклад с вх. № ФНИ-1437/20.04.2022 г. от проф. Л. Кирацов – председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Биологически науки към Фонд „Научни 

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

на финансови отчети. 

 

1.7.1. Уведомление с вх. № ФНИ-983 от 17/03/2022 г. от гл. ас. д-р З. Цветанова, ръководител 

на договор КП-06-Н31/20 от 17.12.2019 г., на тема: „Резистентни към антибиотици бактерии 

и гени за резистентност към антибиотици в български природни и антропогенно повлияни 

води", Базова организация: Институт по микробиология "Стефан Ангелов" БАН. 

Относно:  Промяна на научен колектив. 

Обосновка: С настоящото уведомление бих искала да Ви информирам за настъпилата 

промяна в състава на работния колектив по проект КП-06-Н31/20 от 2019 г., свързана с 

преждевременната кончина на ас. Д. Димитров на 11.12.2021 г. По тази причина, съставът на 

работния колектив се редуцира с един член. 

Прилагам: 

актуализиран списък на работния екип по проекта  

копие до ръководителя на базовата организация с резолюция. 

Решение на ПНЕК:   
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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  промяната в колектива по договор КП-06-Н31/20 поради настъпилото 

обстоятелство и предлага на ИС да одобри редуцирането на работния колектив. 

 

Решение на ИС: 

Приема редуцирането на работния колектив по договор КП-06-Н31/20 от 17.12.2019 

г., като ас. Д. Димитров не е част от него. 

 

1.7.2.  Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за единствен етап от 

изпълнението на договор  ДМ 01/3 от 2016 г., Тема: „Сравнително изследване на експресията 

на OCT4 и NANOG в човешки мезенхимни клетки", Ръководител: Гл. ас. Е. Николаева-

Стоянова, Базова организация: Институт по биология и имунология на размножаването 

"Акад. Кирил Братанов" - БАН 

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: 1 104,47 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 18 895.53 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2  

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 0 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 3  

Отразено е финансирането от ФНИ. 

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДМ 01/3 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ 94ЕЕ/21 от 13.05.2019г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ01/3 от 2016  г. да бъде приета, 

както следва:.  

Признати разходи – 18 895,53 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 104,47 лв. 

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

1104,47 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ01/3 

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

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
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1. На основание чл. 82 от ПФНИ и липсата на научни публикации, ИС гласува с 8 

гласа „Задоволителен“ и 3 гласа „Добър“, и приема оценка „Задоволителен“ на 

научната част по договор ДМ 01/3 от 2016г.  

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ЕЕ/21 от 13.05.2019г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ01/3 от 2016  

г. да бъде приета, както следва:.  

Признати разходи – 18 895,53 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 104,47 лв. 

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

размер на  1104,47 лв. 

4. Приема за приключен проект по договор ДМ01/3 от 2016г. като след възстановяване 

на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване 

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

 

1.7.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за единствен етап от 

изпълнението на договор  ДМ 01/7 от 2016 г., Тема: „Изследване функционалните свойства 

на гликозилтрансферази от млечнокисели бактерии, използвани при контролиран синтез на 

олигозахариди с повишени пребиотични свойства“, Ръководител: гл. ас. д-р В. Биволарски, 

Базова организация: Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ 

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: 182.78 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 817.22 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 3 

Отразено е финансирането от ФНИ. 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДМ 01/7 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ 94ММ/2 от 16.01.2019г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ01/7 от 2016  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 19 817,22 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 182,78 лв. 

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

182,78 лв. 
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ01/7 

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

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ 01/7 от 2016г.  

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ММ/2 от 16.01.2019г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ01/7 от 2016  

г. да бъде приета, както следва:. 

Признати разходи – 19 817,22 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 182,78 лв. 

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

размер на  182,78 лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ01/7 от 2016г. като след 

възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване на 

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

изисквания за извършването му. 

 

1.7.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за единствен етап от 

изпълнението на договор  ДМ 11/1 от 2017 г., Тема: „Моделиране на молекулните механизми 

при оксидативен стрес: eфект на палмитоил-оксо-валероил фосфатидилхолин върху 

мембранната организация“,  Ръководител: гл. ас. д-р Р. Хазаросова, Базова организация: 

Институт по Биофизика и Биомедицинско инженерство (ИБФБМИ)-БАН 

Данни за проекта: 
Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95%+100% = 97.5% 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв.  

Преведени средства: 20 000 лв.  

Неизразходвани средства: 0 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 39.12 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 960.88 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 +1 (член на колектива през първите 6 месеца) 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 2 

Брой участия в научни форуми: 6 

Отразено е финансирането от ФНИ. 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДМ 11/1 от 2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ 94КК/8 от 29.01.2019г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ11/1 от 2017  г. да бъде приета, 

както следва:. 
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Признати разходи – 19 960,88 лв.  

Непризнати разходи – 39,12 лв.;   

Неизразходвани средства – 0 лв. 

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

39,12  лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ11/1 

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

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ 11/1от 2017г.  

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94КК/8 от 29.01.2019г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ11/1 от 2017  

г. да бъде приета, както следва:. 

Признати разходи – 19 960,88 лв.  

Непризнати разходи – 39,12 лв.;   

Неизразходвани средства – 0 лв. 

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

размер на  39,12  лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ11/1 от 2017  г. като след 

възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване на 

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

изисквания за извършването му. 

 

1.7.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за единствен етап от 

изпълнението на договор  ДМ 11/5 от 2017 г., Тема: „Динамика на про/антиоксидантния 

статус и геномната пластичност на мекотели от характерни черноморски местообитания като 

отговор на промени в средата", Ръководител: гл. ас. д-р Е. Цветанова, Базова организация: 

Институт по Невробиология, БАН 

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

Първоначална обща сума на договора: 20000 лв 

Преведени средства: 20000 лв 

Неизразходвани средства: 0,01 лв  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 6,22 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 19993,77 лв 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 9 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 0  

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

Брой участия в научни форуми: 7 (+1 научен семинар в ИНБ-БАН) 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДМ 11/5 от 2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ 94КК/7 от 10.01.2020г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ11/5 от 2017  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 19 993,77 лв.  

Непризнати разходи – 6,22 лв.;   

Неизразходвани средства – 0,01 лв. 

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

6,23 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ11/5 

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

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДМ 11/5 от 2017г.  

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94КК/7 от 10.01.2020г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДМ11/5 от 2017  

г. да бъде приета, както следва:. 

Признати разходи – 19 993,77 лв.  

Непризнати разходи – 6,22 лв.;   

Неизразходвани средства – 0,01 лв. 

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

размер на  6,23 лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ11/5 от 2017  г. като след 

възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване на 

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

изисквания за извършването му. 

 

1.7.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори етап от 

изпълнението на договор  ДН 11/7 от 2017 г., Тема: „Изследване на инхибиращото действие 

на високи концентрации глюкоза върху TGFβ сигнализацията и установяване на начини за 

противодействие", Ръководител: акад. Р. Панков, дбн, Базова организация: Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“ 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 2 062.03 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 57 937.97 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 62 062.03 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 4873.68 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 57 188.35 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 115 126.32 лв. 

(I етап – 57 937.97  лв.; II етап – 57 188.35 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой постдокторанти в проекта: 2 

Брой млади учени: 0 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 3 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 11/7 от 2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ 94ЙЙ/15 от 18.03.2022г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН11/7от 2017  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 57 188,35 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 873,68 лв. 

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

4873,68 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН11/7 от 

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

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 11/7 от 2017г.  

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94ЙЙ/15 от 18.03.2022г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН11/7от 2017  

г. да бъде приета, както следва:. 

Признати разходи – 57 188,35 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 4 873,68 лв. 

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

размер на  4873,68 лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН11/7 от 2017г. като след 

възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване на 

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

изисквания за извършването му. 
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1.7.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори етап от 

изпълнението на договор  ДН 11/14 от 2017 г., Тема: „Филогеографски пътища и бариери 

между Балканите, Карпатите и Мала Азия: комбинирано еволюционно-екологично 

изследване върху моделна група насекоми (Insecta Orthoptera Barbitistini)", Ръководител: 

Проф. д-р Д. Чобанов, Базова организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания - БАН 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 992 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 996,00 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  4533,35 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55462,65 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 64 529.35 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 59996,00 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1353,13 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63176,22 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118638,87лв. 

(I етап – 55462,65  лв.; II етап – 63176,22  лв.) 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 7 (една през първи етап и още 6 през втори) 

От тях с импакт фактор: 6 (една през първи и 5 през втори етап) 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 4 

Навсякъде е отразено финансирането от ФНИ 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 11/14 от 2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от регистриран 

одитор с вх.№ 94АА/2 от 18.03.2022г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН11/14 от 2017  г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 63 176,22 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 353,13 лв. 

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

1353,13 лв. 

 

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 1624,33 лв на 21.03.2022г. което е с 

271,20лв. повече от дължимата сума. Разликата следва да бъде възстановена на ИБЕИ-БАН 

в качеството им на базова организация. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН 11/14 

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

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

 

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

научната част по договор ДН 11/14 от 2017г.  

2. Приема финансовия отчет на основание  постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх.№ 94АА/2 от 18.03.2022г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН11/14 от 2017  

г. да бъде приета, както следва:. 

Признати разходи – 63 176,22 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 1 353,13 лв. 

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

размер на  1353,13 лв. 

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 1624,33 лв на 21.03.2022г. 

което е с 271,20лв. повече от дължимата сума. Разликата следва да бъде възстановена 

на ИБЕИ-БАН в качеството им на базова организация. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН11/14 от 2017г. като след 

възстановяване на дължимата сума на ИБЕИ-БАН в качеството им на базова 

организация, бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

1.7.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор  КП-06-Н31/1 от 2019 г., Тема: „Селективни природни инхибитори 

на пост-пролин разграждащи пептидази от български лечебни растения като потенциални 

средства за превенция и терапия на онкологични заболявания", Ръководител: проф. д-р М. 

Димитрова, Базова организация: Институтът по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей (ИЕМПАМ) - БАН 

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

Първоначална обща сума на договора: 120,000 лв. 

Преведени средства: 60,000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 758,87лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 241,13 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: - 

От тях с импакт ранг: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

Брой участия в научни форуми: 5 

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н31/1 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-897 от 09.03.2022г, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 241,13 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК  предлага  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/1 в  размер  на       

60 000.00лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства 3758,87 лв., представляваща 6,81% от преките 

допустими разходи за етапа/55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап на 

договора. Сумата за отчитане за Втори етап е в размер на 63 758,87 лв. 

 

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

част по договор КП-06-Н31/1 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-897 от 09.03.2022г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 241,13 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. Приема  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/1 в  размер  на       60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 3758,87 лв., представляваща 6,81% от преките 

допустими разходи за етапа /55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория 

етап на договора. Сумата за отчитане за Втори етап е в размер на 63 758,87 лв. 

 

1.7.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор  КП-06-Н-31/4 от 2019 г., Тема: „Полов отбор при пеперудите: 

механизми на копулация и функционална морфология на копулационните органи (Insecta: 

Lepidoptera)", Ръководител: гл. ас. д-р Б. Златков, Базова организация: Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН 

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: 9 239,66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 50 760,34 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 2  

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 0. 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 1  

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 1 

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н-31/4 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-912 от 10.03.2022г, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 760,34 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК  предлага  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/4 в  размер  на 

60000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 9239,66 лв., представляваща 16,74% от преките 

допустими разходи за етапа /55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап на 
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договора като се сключи допълнително споразумение. Сумата за отчитане за Втори етап е в 

размер на 69 239,66 лв. 

 

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

част по договор КП-06-Н31/4 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-912 от 10.03.2022г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 50 760,34 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. Приема  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/4 в  размер  на 

60000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 9239,66 лв., представляваща 16,74% от 

преките допустими разходи за етапа /55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  

втория етап на договора като се сключи допълнително споразумение.  Сумата за 

отчитане за Втори етап е в размер на 69 239,66 лв. 

 

 

1.7.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор  КП-06-Н31/8 от 2019 г., Тема: „Модификации в морфометричните, 

наномеханични и термодинамични параметри на периферни кръвни клетки – източник на 

нови диагностични маркери за невродегенеративни заболявания", Ръководител: проф. С. 

Танева, дбн, Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - 

БАН 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв лв. 

Преведени средства за първия етап: 60 000 лв 

Неизразходвани средства: 1929,69 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 070,31 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3  

Брой постдокторанти в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 0 

Брой участия в научни форуми: 5 

Отразено е финансирането на ФНИ в публикациите по проекта. 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н-31/8 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-861 от 07.03.2022г, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 58 070,31 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК  предлага  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/8 в  размер  на       60 

000.00лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства 1929,69 лв., представляваща 3,49% от преките 

допустими разходи за етапа /55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап на 

договора.  Сумата за отчитане за Втори етап е в размер на 61 929,69 лв. 

 

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

научната част по договор КП-06-Н31/8 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-861 от 07.03.2022г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 070,31 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. Приема  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/8 в  размер  на       60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 1929,69 лв., представляваща 3,49% от преките 

допустими разходи за етапа /55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория 

етап на договора.  Сумата за отчитане за Втори етап е в размер на 61 929,69 лв. 

 

1.7.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор  КП-06-Н31/10 от 2019 г., Тема: „Сравнителна оценка на 

конкурентните взаимоотношения между инвазивното интродуцирано паразитно растение 

Cuscuta campestris и местни представители на род Cuscuta посредством екологични, 

молекулярно-генетични и биохимични подходи", Ръководител: Доц. д-р Л. Загорчев, Базова 

организация: Софийски Университет "Св. Климент Охридски" 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв 

Преведени средства: 60000 лв 

Неизразходвани средства: 7066,49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 52933,51 лв 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Брой участия в научни форуми: 3  

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н-31/10 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-4139 от 17.11.2021г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 933,51 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК  предлага  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/10 в  размер  на       

60 000.00лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства 7066,49 лв., представляваща 12,8% от преките 

допустими разходи за етапа/55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап на 

договора.  Сумата за отчитане за Втори етап е в размер на 67 066,49 лв. 

 

 

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

научната част по договор КП-06-Н31/10 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-4139 от 17.11.2021г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 933,51 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. Приема  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/10 в  размер  на       60 

000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 7066,49 лв., представляваща 12,8% от преките 

допустими разходи за етапа/55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория 

етап на договора.  Сумата за отчитане за Втори етап е в размер на 67 066,49 лв. 

 

1.7.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор  КП-06-Н31/14 от 2019 г., Тема: „Ролята на пещеролюбивите 

видове прилепи в България като вектори и резервоар на европейски вируси на бяс", 

Ръководител: доц. д-р Х. Дундарова, Базова организация: Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания - БАН 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000лв. 

Неизразходвани средства: 3 423,52 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56576,48 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

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-Н-31/14 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-3136 от 01.09.2021г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 576,48 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК  предлага  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/14 в  размер  на 

60000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 3423,52 лв., представляваща 6,18% от преките 

допустими разходи за етапа/55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап на 

договора.  Сумата за отчитане за Втори етап е в размер на 63 423,52 лв. 
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Решение на ИС:  
1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06-Н31/14 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-3136 от 01.09.2021г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 56 576,48 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. Приема  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/14 в  размер  на 

60000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 3423,52 лв., представляваща 6,18% от преките 

допустими разходи за етапа/55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория 

етап на договора.  Сумата за отчитане за Втори етап е в размер на 63 423,52 лв. 

 

 

1.7.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор  КП-06-Н31/15 от 2019 г., Тема: „Графеновият оксид като 

универсална наноплатформа за доставяне на лекарства при интегрирана химио-и 

фототермична терапия на рак", Ръководител: доц. Н. Кръстева, дб, Базова организация: 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 96% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведени средства: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства: 8 194.97 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 51 805.03 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 (постдокторант) 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 3 

От тях с импакт ранг: 1 

Брой участия в научни форуми: 5 

Навсякъде е отразено финансирането от ФНИ 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н-31/15 от 2019г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от регистриран 

одитор, с вх.№ ФНИ-108 от 11.01.2022г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 51 805,03 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв.  

3. ПНЕК  предлага  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/15 в  размер  на 

60000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 8194,97 лв., представляваща 14,8% от преките 

допустими разходи за етапа/55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория етап на 

договора.  Сумата за отчитане за Втори етап е в размер на 68 194,97 лв. 

 

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

научната част по договор КП-06-Н31/15 от 2019г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор, с вх.№ ФНИ-108 от 11.01.2022г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 51 805,03 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв.  

3. Приема  финансиране  на втория етап  на  договор  КП-06-Н31/15 в  размер  на 

60000.00лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства 8194,97 лв., представляваща 14,8% от преките 

допустими разходи за етапа/55 200 лв./, да бъде прехвърлена и отчетена през  втория 

етап на договора.  Сумата за отчитане за Втори етап е в размер на 68 194,97 лв. 

 

1.7.14.  Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за единствен етап от 

изпълнението на договор  ДМ 01/2 от 2016 г., Тема: „Установяване на механизъм за 

биофункционализация на наночастици с цел усъвършенстване възможностите за детекция на 

специфични маркери за автоимунни заболявания", Ръководител: гл. ас. д-р Ц. Бацалова, 

Базова организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  20 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  56.34 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 943.66 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 3 

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДМ 01/2 от 2016г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх.№ 94ММ/4 от 17.01.2019г., няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ01/2 от 2016  г. да бъде 

приета, както следва:.  

Признати разходи – 19 943,66 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 56,34 лв. 

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

56,34 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДМ01/2 

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

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

изисквания за извършването му. 

 

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

част по договор ДМ 01/2 от 2016г.  

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх.№ 94ММ/4 от 17.01.2019г., 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДМ01/2 от 2016  г. 

да бъде приета, както следва:.  

Признати разходи – 19 943,66 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 56,34 лв. 

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

размер на 56,34 лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДМ01/2 от 2016г. като след 

възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за приключване на 

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

изисквания за извършването му. 

 

1.7.15. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори етап от 

изпълнението на договор  ДН 11/1 от 2017 г., Тема: „Нов подход за потискане на 

пролиферативния потенциал и индуциране на апоптоза, на базата на модулиране на 

клетъчния „сфинголипиден реостат” в 2D и 3D клетъчни култури от човешки белодробен 

аденокарцином", Ръководител: Проф. дбн А. Момчилова, Базова организация: Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство-БАН 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв 

Преведени средства за Първи етап: 60000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  0,00 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 60000 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 60000 

Преведени средства за Втори етап: 60000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60000 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 120000 лв. 

(I етап – 60000 лв.; II етап – 60000 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 4. 

От тях с импакт ранг:  0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 2  

Навсякъде е отразено финансирането от ФНИ 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 11/1 от 2017г. 
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2. На основание  доклада за фактически констатации с вх.№ 94КК/29 от 06.07.2021г., няма 

направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН11/1 от 2017  г. да бъде 

приета, както следва:.  

Признати разходи – 60 000 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 0,00 лв. лв. 

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

0,00 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН11/1 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 ДН 11/1 от 2017г.  

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх.№ 94КК/29 от 06.07.2021г., 

няма направени бележки и предлага финансовата част на договор ДН11/1 от 2017  г. 

да бъде приета, както следва:.  

Признати разходи – 60 000 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 0,00 лв. лв. 

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

размер на  0,00 лв. 

4. Приема за успешно приключен проект по договор ДН11/1 от 2017г. като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

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

№ДФНИ Б02/5 от 2014 г. на тема: „Модулиране на метастатичния потенциал на туморни 

клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови препарати и статини в  in vitro 2D и 3D 

системи и в in vivo модел в хамстер“ с ръководител Доц. Д-р Р. Цонева, базова организация: 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН.  

Данни за проекта:  

Оценка на научната част: Отличен (по шестобална система)на научната част по договор 

ДФНИ Б02/5 от 2014 г.  с Протокол на ИС № 49/26.03.2021 г. 

 

Първоначална обща сума на договора: 187 500,00 лв.  

Преведени средства: 187 500,00 лв.  

Неизразходвани средства: 47,67 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 5 897,77 лв.  

Признати разходи общо за проекта: 181 554,56 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 945,44 лв. 

По сметката на ФНИ е възстановена цялата сумата от: 

 5 945,44 лв. на 07.09.2021 г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

Решение на ПНЕК:   

1.На основание  коригиращ финансов отчет с вх. №0903/37 от 08.04.2021 г. и два коригиращи 

одитни доклада от регистриран одитор с № 94РР/1 от 08.04.2021 и 94РР/8 от 09.04.2021г. и 
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доклад №94ДД/40 от 15.07.2022 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, ПНЕК 

предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б02/5 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи –181 554,56 лв.;  

непризнати разходи – 5 897,77 лв.;  

неизразходвани средства – 47,67 лв.  

Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 5 945,44 лв.  

 

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 5 945,44 лв на 07.09.2021г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

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

№ ДФНИ Б02/5 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание коригиращ финансов отчет с вх. №0903/37 от 08.04.2021 г. и два 

коригиращи одитни доклада от регистриран одитор с № 94РР/1 от 08.04.2021 и 94РР/8 

от 09.04.2021г. и доклад №94ДД/40 от 15.07.2022 г. от г-жа Д. Козовска – финансов 

експерт към ФНИ, ПНЕК приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/5 от 2014 

г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи –181 554,56 лв.;  

непризнати разходи – 5 897,77 лв.;  

неизразходвани средства – 47,67 лв.  

2.Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 5 945,44 лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 5 945,44 лв на 07.09.2021г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

3.Приема договор ДФНИ Б02/5 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. 

 

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

№ДФНИ Б02/11 от 2014 г. на тема: „Синтез и анти-ентеровирусна активност на нови диарил 

етери и техните комплекси с циклодекстрини“ с ръководител проф. Л. Антонов, базова 

организация: ИОХЦФ – БАН.  

Данни за проекта:  

Оценка на научната част: Добър (по шестобална система) на научната част на проект по 

договор № ДФНИ Б02/11 от 2014 г. Протокол на ИС № 50/16.04.2021 г.  

 

Първоначална обща сума на договора: 180 000 лв.  

Преведени средства: 163 611,30 лв.  

Неизразходвани средства 0 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 7931,57 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 155 679,73 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 7931,57лв. 

 

По сметката на ФНИ е възстановена цялата сумата от: 

 7931,57 лв. на 18.05.2021 г 

Решение на ПНЕК:   
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1.На основани одитен доклад вх. №0907/118 от 10.06.2018 г. от регистриран одитор и доклад 

№94ДД/31 от 22.06.2021 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, ПНЕК предлага 

финансовата част на договор №ДФНИ Б02/11 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

признати разходи – 155 679,73 лв.;  

непризнати разходи – 7931,57 лв.;  

неизразходвани средства – 0 лв.  

Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 7931,57 лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 7931,57 лв. на 18.05.2021г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

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

№ ДФНИ Б02/11 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

1.На основание  одитен доклад вх. №0907/118 от 10.06.2018 г. от регистриран одитор 

и доклад №94ДД/31 от 22.06.2021 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, 

ПНЕК приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/11 от 2014 г. да бъде приета, 

както следва:  

признати разходи – 155 679,73 лв.;  

непризнати разходи – 7931,57 лв.;  

неизразходвани средства – 0 лв.  

2.Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 7931,57 лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 7931,57 лв. на 18.05.2021г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

3.Приема договор ДФНИ Б02/11 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. 

  

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

№ДФНИ Б02/20 от 2014 г. на тема: „Въвеждане в България на нанотехнологична мембрана 

(получена в колайдер от ускорени протони) за сепариране на полипептиди от човешката 

плазма при заболявания у човека“ с ръководител доц. д-р А. Александров, базова 

организация: Институт по биофизика и биомедицинско инжнерство-БАН.  

Данни за проекта:  

Оценка на научната част: Задоволителен (по шестобална система) на научната част на 

проект по договор № ДФНИ Б02/20 от 2014г.  с Протокол на ИС № 49/26.03.2021г.  

 

Първоначална обща сума на договора: 187 125 лв.  

Преведени средства: 187 125  лв.  

Неизразходвани средства 0 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 581,71 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 186 543,29 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 581,71 лв. 

По сметката на ФНИ е възстановена цялата сумата от 581,71 лв. на 07.09.2021 г 

Решение на ПНЕК:   

1.На основание одитен доклад вх. №0903/38 от 08.04.2021 г. от регистриран одитор и доклад 

№94ДД/40/15.07.2021 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, ПНЕК предлага 

финансовата част на договор №ДФНИ Б02/20 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  
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Признати разходи от финансовия одитор: 186 543,29 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 581,71 лв. 

Неизразходвани средства 0 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 581,71 лв. 

По сметката на ФНИ е възстановена цялата сумата от 581,71 лв. на 07.09.2021г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

2.ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за приключване на проект по договор № ДФНИ 

Б02/20 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1.На основание одитен доклад вх. №0903/38 от 08.04.2021 г. от регистриран одитор и 

доклад №94ДД/40/15.07.2021 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, 

ПНЕК приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/20 от 2014 г. да бъде приета, 

както следва:  

Признати разходи от финансовия одитор: 186 543,29 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 581,71 лв. 

Неизразходвани средства 0 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 581,71 лв. 

2.По сметката на ФНИ е възстановена цялата сумата от 581,71 лв. на 07.09.2021г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв 

3.Приема договор ДФНИ Б02/20 от 2014 г. да бъде приключен с оценка 

“Задоволителен ”, като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

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

№ДФНИ Б02/23 от 2014 г. на тема: „Нов подход за оценка на протективната роля на 

антиоксиданти, получени от фотосинтезиращи растения, върху клетъчните мембрани и 

микродомени. Приложение на три-измерни клетъчни култури като адекватен модел на 

животински тъкани“ с ръководител Проф. дбн Д. Петкова, базова организация: Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство- БАН.  

Данни за проекта:  

Оценка на научната част: Добър (по шестобална система) на научната част на проект по 

договор № ДФНИ Б02/23 от 2014 г. С Протокол на ИС № 50/16.04.2021 г. 

  

Първоначална обща сума на договора: 172 500 лв.  

Преведени средства: 172 500 лв.  

Неизразходвани средства 0 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 609,63 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 171 890,37 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 609,63 лв. 

По сметката на ФНИ е възстановена цялата сумата от609,63 лв. на 07.09.2021 г. 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание одитен доклад вх. №94РР/3 от 09.04.2021 г. от регистриран одитор и 

доклад №94ДД/40/15.07.2021 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, ПНЕК 

предлага финансовата част на договор №ДФНИ Б02/23 от 2014 г. да бъде приета, както 

следва:  
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признати разходи – 171 890,37 лв.;  

непризнати разходи – 609,63 лв.;  

неизразходвани средства – 0 лв.  

2.Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 609,63 лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 609,63 лв. на 07.09.2021г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

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

№ ДФНИ Б02/23 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1.На основание одитен доклад вх. №94РР/3 от 09.04.2021 г. от регистриран одитор и 

доклад №94ДД/40/15.07.2021 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, 

ПНЕК приема финансовата част на договор №ДФНИ Б02/23 от 2014 г. да бъде приета, 

както следва:  

признати разходи – 171 890,37 лв.;  

непризнати разходи – 609,63 лв.;  

неизразходвани средства – 0 лв.  

2.Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 609,63 лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 609,63 лв. на 07.09.2021г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

3.Приема договор ДФНИ Б02/23 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. 

 

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

№ДФНИ Т02/25 от 2014 г. на тема: „Молекулен дизайн на специфични субстрати и 

инхибитори за фибробласт активиращ протеини α- маркерен ензим за малигнени 

заболявания“ с ръководите: доц. И. Иванов, базова организация: МУ - София.  

Данни за проекта:  

Оценка на научната част: Добър  (по шестобална система) на научната част на проект 

по договор № ДФНИ Т02/25 от 2014г. Протокол на ИС № 50/16.04.2021 г. 

 

Първоначална обща сума на договора: 210 000 лв.  

Преведени средства: 200 550 лв.  

Неизразходвани средства 9426,36 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 20 196,10 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 170 927,54 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 29 622,46 лв. 

 

По сметката на ФНИ е възстановена цялата сумата от 29 622,46лв. на 20.04.2021 г. 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание коригиращо писмо №100121/13 от 09.06.2021г. от регистриран одитор 

и доклад №94ДД/32 от 22.06.2021 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, ПНЕК 

предлага финансовата част на договор №ДФНИ Т02/25 от 2014 г. да бъде приета, както 

следва:  

признати разходи – 170 927,54 лв.;  

непризнати разходи – 20 196,10 лв.;  
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неизразходвани средства – 9426,36 лв.  

2.Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 29 622,46 лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 29 622,46лв. на 20.04.2021 г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

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

№ ДФНИ Т02/25 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание коригиращо писмо №100121/13 от 09.06.2021г. от регистриран 

одитор и доклад №94ДД/32 от 22.06.2021 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт 

към ФНИ, ПНЕК приема финансовата част на договор №ДФНИ Т02/25 от 2014 г. да 

бъде приета, както следва:  

признати разходи – 170 927,54 лв.;  

непризнати разходи – 20 196,10 лв.;  

неизразходвани средства – 9426,36 лв.  

2.Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 29 622,46 лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 29 622,46лв. на 20.04.2021 г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

3.Приема договор ДФНИ Т02/25 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. 

 

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

№ДФНИ Т02/21 от 2014 г. на тема: „Функционални полимерни наноносители на 

лекарствени вещества със специфично насочване към клетки и клетъчни органели“ с 

ръководите: доц. д-р И. Димитров, базова организация: Институт по полимери-БАН 

Данни за проекта:  

Оценка на научната част: „Отличен“ (по шестобална система) на научната част на 

проект по договор № ДФНИ Т02/21 от 2014г. С Протокол на ИС № 50/16.04.2021 г. 

 

Първоначална обща сума на договора: 187 500 лв.  

Преведени средства: 187 500 лв.  

Неизразходвани средства 81,71 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 2474,82 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 184 943,47 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 2556,53 лв. 

 

По сметката на ФНИ е възстановена цялата сумата от 2556,53 лв. на 19.02.2021 г. 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание одитен доклад №94ФФ/11 от 18.01.2018г. от регистриран одитор и 

доклад №94ДД/21 от 30.03.2022 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, ПНЕК 

предлага финансовата част на договор №ДФНИ Т02/21 от 2014 г. да бъде приета, както 

следва:  

признати разходи – 184 943,47 лв.;  

непризнати разходи – 2474,82 лв.;  

неизразходвани средства – 81,71 лв.  

2.Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 2556,53 лв.  
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По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 2556,53 лв. на 19.02.2021 г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

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

№ ДФНИ Т02/21 от 2014 г., при спазване на всички определени от Фонд „Научни 

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание  одитен доклад №94ФФ/11 от 18.01.2018г. от регистриран одитор 

и доклад №94ДД/21 от 30.03.2022 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, 

ПНЕК приема финансовата част на договор №ДФНИ Т02/21 от 2014 г. да бъде приета, 

както следва:  

признати разходи – 184 943,47 лв.;  

непризнати разходи – 2474,82 лв.;  

неизразходвани средства – 81,71 лв.  

2.Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 2556,53 лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 2556,53 лв. на 19.02.2021 г. 

Остатък за възстановяване: 0 лв. 

3.  Приема договор ДФНИ Т02/21 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. 

 

 

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

№ДФНИ Т02/14 от 2014 г. на тема: „Структурна биология и специфика на ДНК Г-

квадруплекси- лигандни взаимодействия“ с ръководите: доц. Б. Шивачев, базова 

организация: Институт по минералогия и кристалография -БАН.  

Данни за проекта:  

Оценка на научната част: „Много добър“  (по шестобална система) на научната 

част на проект по договор № ДФНИ Т02/14 от 2014г.  С Протокол на ИС № 49/26.03.2021г. 

  

Първоначална обща сума на договора: 225 000 лв.  

Преведени средства: 222 774,04 лв.  

Неизразходвани средства 16 540,37 лв.  

Непризнати разходи (след корекцията): 6 446,95  (251,46+6 195,49 лв.)  

Признати разходи от финансовия одитор: 199 786,72 лв.  

Неустойка за забавен отчет: 5754,15 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ (след корекцията): 28 741,47 лв. 

 

По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 22 545,98 лв. на 22.06.2020 г. 

Остатък за възстановяване: 6 195,49 лв. 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание одитен доклад №94ФФ/2 от 19.06.2020г. от регистриран одитор и 

доклад №94ДД/23 от 05.04.2022 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, ПНЕК 

предлага финансовата част на договор №ДФНИ Т02/14 от 2014 г. да бъде приета, както 

следва:  

признати разходи – 199 786,72 лв.;  

непризнати разходи – 6 446,95 лв.;  
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неизразходвани средства – 16 540,37 лв.  

Неустойка за забавен отчет: 5 754,15 лв. 

2.Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 28 741,47 лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 22 545,98 лв. на 22.06.2020 г. 

Остатък за възстановяване: 6 195,49 лв. 

3.ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на дължимата сума по Договор № ДФНИ 

Т02/14 от 2014 г., в размер на 6 195,49 лв., да бъде изготвен протокол за успешно 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание одитен доклад №94ФФ/2 от 19.06.2020г. от регистриран одитор 

и доклад №94ДД/23 от 05.04.2022 г. от г-жа Д. Козовска – финансов експерт към ФНИ, 

ПНЕК приема финансовата част на договор №ДФНИ Т02/14 от 2014 г. да бъде приета, 

както следва:  

признати разходи – 199 786,72 лв.;  

непризнати разходи – 6 446,95 лв.;  

неизразходвани средства – 16 540,37 лв.  

Неустойка за забавен отчет: 5 754,15 лв. 

2.Сумата, подлежаща на възстановяване е в размер на 28 741,47 лв.  

По сметката на ФНИ е постъпило плащане в размер на: 22 545,98 лв. на 22.06.2020 г. 

Остатък за възстановяване: 6 195,49 лв. 

3. Приема договор ДФНИ Т02/14 от 2014 г. да бъде приключен като успешен с оценка 

“ Много добър ”, като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

1.8. Доклад с вх. № ФНИ-1509 от 29.04.2022 г. от проф. С. Милева-Божанова – 

председател на ПНЕК по Обществени науки към Фонд „Научни изследвания“ относно 

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

 

1.8.1. Доклад с вх. № ФНИ-1100 от 23.03.2022 г. от ас. д-р М. Стоянова,  ръководител на 

проект по договор № КП-06-М55/1 от 15.11.2021 г., на тема: “Конвергенция или 

дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската 

политика за регионално развитие“, базова организация: СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. 

Относно: Промяна във финансовия план 

Обосновка: „Промяната във финансовия план надвишава 15% от преките допустими 

разходи. Непредвидимата ситуация във връзка с Ковид кризата породи необходимостта от 

увеличаване на размера на средствата по перо 5 за „Разходи за материали, консумативи и 

други допустими разходи. Към момента заложените суми се оказват недостатъчни за участие 

в индексирани научни конференции, необвързани с командировка.  

След анализ е установено, че евентуалното редуциране на средствата по перо 4 – „Разходи за 

външни услуги“ не би довело до качествено изменение на предвидените дейности“. 

Молбата е да се прехвърлят 6 360 лева от перо 4 към перо 5, като сумата представлява 

24% от преките допустими разходи. 

Предложените промени ще запазят структурните параметри на финансовия план“. 

Приложения:  
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1. Финансов план на проекта. 

2. Актуализиран финансов план на проекта. 

3. Искането е съгласувано с ректора на СА, удостоверено с подпис и печат. 

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 

относно исканата промяна във финансовия план по проект КП-06-М55/1 от 15.11.2021г., а 

именно прехвърлянето на 6 360 лв. /24% от ПДР/ от перо 4 в перо 5. 

ПНЕК по ОН предлага на ИС да приеме исканата промяна, като се подпише Допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема прехвърлянето на 6 360 лв. /24% от ПДР/ от перо 4„Разходи за външни 

услуги“ не би довело до качествено изменение на предвидените дейности“ в перо 

5„Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“, на проект КП-06-

М55/1 от 15.11.2021г.,  като се подпише Допълнително споразумение. 

 

1.8.2. Уведомление с вх. № ФНИ-984 от 18.03.2022 г. и допълнение към него доклад от ас. 

д-р Д. Радев, ръководител на проект по договор № КП 06–ДБ-7 от 2019 г., на тема: 

„Ефектът на вота за Брексит върху европейската банкова система и икономика“, базова 

организация: Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ 

Относно: удължаване на срока за изпълнение на проекта; промяна на финансовия план и 

на работната програма 

Искането за промяна във финансов план и работна програма се оттегля с доклад - 

допълнение с вх. № ФНИ – 1450 от 21.04.2022 г. 

Обосновка: Ръководителят на проекта ас. д-р Д. Радев представя искане за удължаване на 

срока за изпълнение на проекта с 8 /осем/ месеца, поради възникналите пандемични условия 

при изпълнение на дейностите по комуникационната стратегия и устойчивото завръщане в 

България, разписани в проекта. Това удължение е свързано с отменените или отложени 

научни форуми, както и участие в конференцията на Европейската  икономическа асоциация 

в Университета Бокони, Италия през м. август 2022 г. Изтъкват се затруднения по 

представяне на резултатите от проекта, породени от затварянето на редица институции и 

здравословни проблеми, свързано отново с пандемията от COVID-19. 

Уведомлението е съгласувано с ръководителя на БО – ректора на Софийския университет 

„Св. Кл. Охридски“. 

Исканото удължаване не нарушава изпълнението на работната програма и финансовия план 

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 

относно удължаване на срока на проект № КП 06–ДБ-7 от 2019 г.  8 месеца, считано от 

01.04.2022 г.  

ПНЕК предлага на ИС да приеме удължаването на срока, като бъде подписано Допълнително 

споразумение. Срок за приключване на проекта 01.12.2022 г. Срок за предаване на отчет 

01.01.2023 г. 
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Решение на ИС: 

Приема удължаването на срока  на втори окончателен етап по договор № КП 06–ДБ-

7 от 2019 г.  с 8 месеца, като бъде подписано Допълнително споразумение. Срок за 

приключване на проекта 01.12.2022 г. Срок за предаване на отчет 01.01.2023 г. 

 

1.8.3. Уведомление с вх. № ФНИ-1020 от 21.03.2022г. от гл.ас.д-р Л. Бабакова,  ръководител 

на проект по договор №КП-06-М35/2 от 30.09.2020 г., на тема: „(Де) мотивационни 

фактори и характеристики за избора на учителската професия като кариера при ученици, 

студенти, обучаващи се в педагогически специалности, и начинаещи учители“, базова 

организация: АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив 

Относно: Промяна в научния колектив 

Обосновка: „Гл. ас. Т. Радев, считано от 17.03.2022г. не е вече със статут на „постдокторант“ 

и със съгласието на ръководителя, както и на останалите членове на екипа се предлага той да 

бъде заменен от д-р М. Стаменова, която влиза в екипа като „постдокторант“, считано от 

17.03.2022 г.  

Приложения:  

1. Положителна резолюция от ректора на базовата организация относно включването на д-р 

Мария Стаменова на мястото на гл. ас. д-р Т. Радев 

2. Съгласия от членовете на екипа относно включването на д-р М. Стаменова на мястото на 

гл. ас. д-р Т. Радев 

3. Съгласие на д-р М. Стаменова относно включването й в екипа по проекта, с приложена 

научна биография по образец. 

4. Актуализиран списък с членовете на екипа. 

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 

относно включването на нов член на екипа по проект КП-06-М35/2 от 30.09.2020 г., а именно 

замяната на гл. ас. Т. Радев с д-р М. Стаменова. 

ПНЕК предлага на ИС да приеме исканата промяна в колектива, като се сключи 

Допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема уведомлението относно включването на нов член на екипа по проект КП-06-

М35/2 от 30.09.2020 г., а именно замяната на гл. ас. Т. Радев с д-р М. Стаменова. 

 

1.8.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №ДН 05/10 от 14.12.2016 г., на тема: „Педагогически и 

технологични аспекти на образователните компютърни игри “, с ръководител Проф. д-р Г. 

Тупаров, базова организация Нов български университет – София, 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: 108 000,00 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 54 000,00 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  8 249.76 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 45 750.24 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 62 249,76 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 54 000,00 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 16 589.09 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 45 660.67 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 91 410,91 лв. 

(I етап – 45 750.24 лв.; II етап – 45 660.67 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 34 + 9 = 43 вкл. 5 монографии  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 9 

От тях с благодарност само към ФНИ: 43 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 17 (5 + 12 за съотв. етапи) 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част на проект по договор №ДН05/10 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №94ВВ/4 от 

26.07.2021 г. на регистриран одитор №0173, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 91 410,91 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства следва са в размер на 16 589.09 лв.  и следва да бъдат 

възстановени на ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага проект № 

ДН05/10 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 №ДН05/10 от 14.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №94ВВ/4 от 

26.07.2021 г. на регистриран одитор №0173, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 91 410,91 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  16 589.09 лв. и следва да се възстановят 

на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект №ДН05/10 

от 14.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.8.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №ДН05/13 от 15.12.2016 г., на тема: „Образователни неравенства и 

социални шансове. Стратегически цели на реформа на българското средно образование и 

практически резултати “, с ръководител проф. д-р П. Кабакчиева, базова организация 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" във връзка с доклад за фактически 

констатации.  

Данни за проекта: 
Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 88% 

Първоначална обща сума на договора: 118 671 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 335.50 лв. 
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Неизразходвани средства за Първи етап –  16 871.92 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 42 463.58 лв. 

Прехвърлени средства от Етап 1: 16 871.92 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 58 406.77 лв. 

*Първоначалната сума за Етап 2 е редуцирана до 41 534.85 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 41 534.85 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 22 284.98 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 36 121.79 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 78 585.37 лв. 

(I етап – 42 463.58 лв.; II етап – 36 121.79 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 16 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 16 

От тях с благодарност и към други проекти: - 

Участия в научни форуми: 10 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор ДН 05/13 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №94ЙЙ/ 15 от 

29.10.2021 г. на регистриран одитор № 0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 78 585.37 лв., като сумата на неусвоените/неизразходваните 

разходи е 22 284.98 лв. Няма непризнати разходи. 

Обща сума за възстановяване: 22 284.98 лв 

3. След възстановяване на сумата ПНЕК съгласно чл.7, ал. 6 от договора, предлага проект по 

договор № ДН 05/13 от 15.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

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

част на проект по договор ДН 05/13 от 15.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. №94ЙЙ/ 15 

от 29.10.2021 г. на регистриран одитор № 0301, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 78 585.37 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  22 284.98 лв. и следва да се възстановят 

на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект №ДН 05/13 

от 15.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.8.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН05/15 от 16.12.2016 г., на тема: „Детерминанти имоделина 

конкурентно представяне на малките и средните предприятия в интернационална бизнес 

среда“, с ръководител доц. д-р К. Коларов, базова организация УНСС  във връзка с доклад за 

фактически констатации.  

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

Първоначална обща сума на договора: 105 000 лв. 

Преведени средства за Етап 1: 52 500 лв. 

Неизразходвани средства за Етап 1: 29 212.07 лв. 

Непризнати разходи за Етап 1: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Етап 1: 23 287.93 лв. 

Сума за отчитане за Етап 2: 81 712.07 лв. 

Преведени средства за Етап 2: 52 500 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 73 184,77 лв. 

Неизразходвани средства Етап 2:  8 527.3 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 96 472.7 лв. 

(Етап 1 - 23 287.93 лв.; Етап 2 – 73 184,77 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 18 /след редукция 12/  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ: 12 

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 № ДН05/15 от 16.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило 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  96 472.7 лв., като сумата на неусвоените/неизразходваните 

разходи е 8 527.3 лв. Няма непризнати разходи. 

Обща сума за възстановяване: 8 527.3 лв. 

3. След възстановяване на сумата ПНЕК съгласно чл.7, ал. 6 от договора, предлага проект по 

договор № ДН05/15 от 16.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор №ДН05/15 от 16.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило 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 96 472.70 лв. Сума на непризнатите разходи 

няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 8 527.30 лв. и следва да се възстановят 

на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект №ДН05/15 

от 16.12.2016 г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.8.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДМ15/1 от 11.12.2017г., на тема: „Модел за формиране и 

развитие на умения и компетенции при използването на информационни ресурси, основан на 
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науката за информирането (informing science)“, с ръководител гл. ас. д-р Г. Жаблянова, 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: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 11 

От тях с импакт фактор: 5 (сборници от конференции, индексирани WoS) 

От тях с импакт ранг:  

От тях с благодарност само към ФНИ: 5 

Участия в научни форуми: 11 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор №ДМ15/1 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. 94РР/ 1 от 07.01.2020 

г. на регистриран одитор № 0318, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 20 000 лв. 

3. ПНЕК предлага на ИС, съгласно чл.7, ал. 6 от договора, предлага проект по договор 

№ДМ15/1 от 11.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор №ДМ15/1 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. 94РР/ 1 от 

07.01.2020 г. на регистриран одитор № 0318, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 20 000 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства няма.  

4. Приема проект №ДМ15/1 от 11.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.8.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №ДМ15/3 от 20.12.2017 г,, на тема: „Иновативни подходи за 

повишаване социалното функциониране на деца и младежи“, с ръководител гл. ас. д-р К. 

Златкова-Дончева, базова организация: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с доклад 

за фактически констатации.  

Данни за проекта: 
Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100%, Мн.добра оценка 

Първоначална обща сума на договора: 19 500 лв. 

Преведени средства: 19 500 лв. 

Неизразходвани средства – 4 011.40 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 15 488.60 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2. 

Брой млади учени в проекта: 1. 
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Брой научни публикации (общо): 18 - 17 статии и 1 монография /след редукция 11/ 

От тях с импакт фактор: 2 (списание Педагогика,WoS) без благодарност към ФНИ 

13 статии са в издания с индексиране: Google Scholar (3), Ebsco (1), Road (6), Erih+(3) 

1 статия в Сборник от конференция ВТУ 

1 монография – издадена през 2020  без благодарност към ФНИ 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 11 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 9, с представени 12 доклада 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор №ДМ 15/3 от 20.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх.94ДД/ 3 от 17.01.2020 

г. на регистриран одитор № 0796, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 15 488.60 лв., като сумата на неусвоените/неизразходваните разходи е 4 011.40 лв. 

Няма непризнати разходи. 

Обща сума за възстановяване: 4 011.40 лв. 

3. След възстановяване на сумата ПНЕК съгласно чл.7, ал. 6 от договора, предлага проект по 

договор №ДМ 15/3 от 20.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор №ДМ 15/3 от 20.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. вх.94ДД/ 3 от 

17.01.2020 г. на регистриран одитор № 0796, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 15 488.60 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  4 011.40 лв. и следва да се възстановят 

на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект №ДМ15/3 

от 20.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.8.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДМ15/4 от 20.12.2017г., на тема: „Значение на 

образователните иновации като фактор за конкурентноспособност на университетите“, 

с ръководител гл. ас. д-р З. Йорданова, 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: 19 023 лв. 

Преведени средства: 19 023 лв. 

Неизразходвани средства: 36.75 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 18 986.25 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 17 /след редукция 4/ 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: 8 
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От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 10 

Участия в научни форуми: 11 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част на проект по договор ДМ15/4 от 20.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх.94ЯЯ/ 1 от 21.01.2020 

г. на регистриран одитор № 0405, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 18 986.25 лв. като сумата на неусвоените/неизразходваните разходи е 36,75 лв. 

Няма непризнати разходи. 

Обща сума за възстановяване: 36,75 лв. 

3. След възстановяване на сумата ПНЕК съгласно чл.7, ал. 6 от договора, предлага проект по 

договор ДМ15/4 от 20.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор ДМ15/4 от 20.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад  вх.94ЯЯ/ 1 от 

21.01.2020 г. на регистриран одитор № 0405, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 18 986.25 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  36,75 лв. и следва да се възстановят на 

ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект ДМ15/4 от 

20.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.8.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №ДМ 15/5 от 20.12.2017 г., на тема: „Две къщи, две родини 

(рефлексии от миграционните процеси от края на ХХ и началото на ХХІ в. по примера на 

община Баните, област Смолян)“, с ръководител гл. ас. д-р К. Йорданова, базова организация: 

СУ във връзка с доклад за фактически констатации.  

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

Първоначална обща сума на договора: 19 890 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 19 890 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 345.53 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 19 544.47 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1. 

Брой млади учени в проекта: 2. 

Брой научни публикации (общо): 5, събрани в 1 монография, под печат в УИ “Св.Климент 

Охридски“ 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 5 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 2. 

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

научната част на проект по договор №ДМ 15/5 от 20.12.2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. 94ММ/ 6 от 

15.01.2020 г. на регистриран одитор № 0387, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 544.47 лв. 

като сумата на неусвоените/неизразходваните разходи е 345.53 лв. Няма непризнати разходи. 

Обща сума за възстановяване: 345.53 лв. 

3. След възстановяване на сумата ПНЕК съгласно чл.7, ал. 6 от договора, предлага проект по 

договор №ДМ 15/5 от 20.12.2017 г., да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор №ДМ 15/5 от 20.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. 94ММ/ 6 от 

15.01.2020 г. на регистриран одитор № 0387, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 19 544.47 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 345.53 лв. и следва да се възстановят на 

ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект №ДМ 15/5 

от 20.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.8.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №ДН 15/7 от 11.12.2017 г., на тема: HARMAN - Пространствена 

сегрегация и отражението й върху социалната интеграция на ромите в „Харман махала“, гр. 

Пловдив“, с ръководител Доц. д-р Н. Илиева, базова организация: Национален институт по 

геофизика, геодезия и география-БАН 

Данни за проекта: 
Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97 % 

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

Преведени средства за Първи етап: 60 000,00 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  7 372,29 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 52 627,71 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 67 372,29 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000,00 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 16 677,29 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 50 695,00 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 103 322,71 лв. 

(I етап – 52 627,71 лв.; II етап – 50 695,00 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 18 

От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 18 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 21 (14 + 7 за съотв. етапи) 
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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 15/7 от 11.12.2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. 94ВВ/ 3 от 09.03.2022 

г. на регистриран одитор № 0334, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 50 695,00 лв. като сумата на неусвоените/неизразходваните разходи е 16 677,29 лв. 

Няма непризнати разходи. 

Обща сума за възстановяване: 16 677,29 лв. 

3. След възстановяване на сумата ПНЕК съгласно чл.7, ал. 6 от договора, предлага проект по 

договор № ДН 15/7 от 11.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор № ДН 15/7 от 11.12.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. 94ВВ/ 3 от 

09.03.2022 г. на регистриран одитор № 0334, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 695,00 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  16 677,29 лв. и следва да се възстановят 

на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН15/7 

от 11.12.2017 г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.8.12. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №КП-06-М25/1 от 13.12.2018  г., на тема: „Полова диференциация 

в академичната среда“, с ръководител гл. ас. д-р Д. Узунова, базова организация: ВТУ „Св.св. 

Кирил и Методий“ 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: 19 997 лв. 

Преведени средства: 19 997 лв. 

Неизразходвани средства – 1 188.53 лв. 

Непризнати разходи – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 18 808. 47 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1. 

Брой млади учени в проекта: 3. 

Брой научни публикации (общо): 16 /след редукция 14/ 

От тях с импакт фактор: 2 – WoS Proceedings 

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

2 статии са в издание, индексирано в CEEOL, ResearchBib, Citefactor, WorldCat, ROAD 

Directory, ICI  

Издадени са 2 сборника от кръглата маса (5 статии) и от международната конференцията (6 

статии) 

Издадена 1 монография  

От тях с благодарност само към ФНИ: 14 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

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 №КП-06-М25/1 от 13.12.2018  г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. ФНИ-71 от 

13.01.2021 г. на регистриран одитор № 0191, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 18 808. 47 лв. като сумата на неусвоените/неизразходваните 

разходи е 1 188.53 лв. Няма непризнати разходи. 

Обща сума за възстановяване: 1 188.53 лв.  

3. След възстановяване на сумата ПНЕК съгласно чл.7, ал. 6 от договора, предлага проект по 

договор №КП-06-М25/1 от 13.12.2018  г., да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор №КП-06-М25/1 от 13.12.2018  г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. ФНИ-71 от 

13.01.2021 г. на регистриран одитор № 0191, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 18 808. 47 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  1 188.53 лв.  и следва да се възстановят 

на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект №КП-06-

М25/1 от 13.12.2018  г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.8.13. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № КП-06-М25/4 от 17.12.2018 г., на тема: „Концептуализация на 

формите на социално унаследяване при деца от 3 до 8 годишна възраст“, с ръководител доц. 

д-р М. Манолов, базова организация: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с доклад за 

фактически констатации.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 18 989,90 лв. 

Неизразходвани средства –  3 311.01 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 15 585.01 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 93.88 лв. 

Обща сума за възстановяване: 3 404.89 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 вкл. една монография 

От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 1  

Решение на ПНЕК: 

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

научната част на проект по договор № КП-06-М25/4 от 17.12.2018 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. ФНИ-87 на 

регистриран одитор №0568, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 15 585,01 лв. като сумата на неусвоените/неизразходваните разходи е 3311,01 лв.  

лв. Непризнати разходи са в размер на 93,88 лв. 
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Обща сума за възстановяване: 3 404,89 лв. 

3. След възстановяване на сумата ПНЕК съгласно чл.7, ал. 6 от договора, предлага проект по 

договор № КП-06-М25/4 от 17.12.2018 г., да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор № КП-06-М25/4 от 17.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. ФНИ-87 на 

регистриран одитор №0568, че разходите по договора са признати и законосъобразни 

в размер на 15 585,01 лв. Сума на непризнатите разходи 93,88 лв. 

3. Неизразходваните средства са в размер на 3 311,01 лв.  и следва да се възстановят 

на ФНИ.  

4. Обща сума за възстановяване 3 404,89 лв. 

5. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № КП-06-

М25/4 от 17.12.2018 г. да бъде приключен като успешен. 

 

 

1.9. Доклад с вх. № ФНИ-1514 от 29.04.2022 г. от проф. Х. Василева  – председател на 

ПНЕК по Науки за Земята към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по 

доклади на ръководители на договори и приемане на финансови отчети.  

 

1.9.1. Уведомление с вх. № ФНИ-940 от 14.03.2022 г. от проф. д-р Б. Киров, ръководител на 

проект по договор № КП-06-Н44/2 от 27.11.2020 г., на тема: „Космическо време в период на 

веково понижаване на слънчевата активност“, базова организация: Институт за космически 

изследвания и технологии - БАН 

Относно: Удължаване срока на Първи етап по договор КП-06-Н44/2 от 27.11.2020 г. със 

седем месеца до 27.12.2022 г. 

Обосновка: „Между нашия Институт за космически изследвания и технологии - БАН от 

една страна и ФНИ от друга е сключен договор No КП-06-Н44/2 от 27.11.2020 по проект 

„Космическо време в период на веково понижаване на слънчевата активност“. 

Поради тежкото и дълготрайното заболяване на един от колегите ни. Д. Данов, 

ръководител на работен пакет 2: „Създаване на база данни със свободен достъп“ се 

наложи друг колега – С. Асеновски. член на колектива, да поеме неговите функции, но това 

изискваше той да се квалифицира в нова за него област, а именно създаване на бази данни. 

Проблемът е преодолян, но това доведе до известно забавяне. Освен това неочаквано 

проточилите се извънредни обстоятелства (пандемията, предизвикана от SARS-CoV2 и 

свързаните с това ограничения) нарушиха съществено не само нормалния ритъм на работа, 

а и нашите международни контакти. За съжаление тези проблеми се задълбочиха с 

настоящата война в Украйна. Ние разчитахме съществено на активното взаимодействие, 

което имахме и надявам се отново ще имаме с колегите от Украйна, работещи с техните 

радиотелескопи. 

Всички тези фактори доведоха до забавяне на изпълнението на първия етап. 

Моля да разрешите първият етап на договора да бъде удължен със седем месеца, а вторият 

да запази своята продължителност от година и половина, като при това се запазят всички 

финансови условия. 

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

удължаване със седем месеца срока на Първи етап по договор КП-06-Н44/2 от 27.11.2020 г. 

до 27.12.2022 г., след подписване на допълнително споразумение. Срок за предаване на 

отчета 27.01.2023 г. 

  

Решение ИС: 

Приема удължаване със седем месеца срока на Първи етап по договор КП-06-Н44/2 от 

27.11.2020 г. до 27.12.2022 г., след подписване на допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчета 27.01.2023 г. 

 

 

 

1.9.2. Уведомление с вх. № ФНИ-1132 от 24.03.2022 г. от проф. д-р С. Недков, ръководител 

на проект по договор № КП-06-Н54/4 от  2021 г., на тема: „Интегрирана оценка и картиране 

на свързани с водите еко-системни услуги подпомагащи природно-базирани решения в 

управлението на речните басейни“, базова организация: Национален институт по геофизика, 

геодезия и география - БАН 

Относно: Промяна на статута на участник в проекта В. Стойчева 

Обосновка: „Бихме искали да Ви уведомим за промяна в статута на един от участниците 

в проект INES КП-06-Н-54/4 – В. Стойчева, която при подаване на проектното 

предложение е заявен като студент в СУ "Св. Климент Охридски", а междувременно 

завършва следването си и е зачислена като докторант в базовата организация - НИГГГ -

БАМ“ 

Решение на ПНЕК:   

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

на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК приема за сведение уведомлението. 

 

 Решение ИС: 

Приема за сведение 

 

1.9.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН14/4 от 2017 г.. на тема: „Разработване на иновативна 

технология за дистанционно откриване на неизвестни подземни кухини и дълбочинни 

разломи с помощта на термална камера, базирана на БЛА“, с ръководител доц. д-р Я. 

Шопов, базова организация: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 114 580 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 57 290 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап:  12 565,74 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 44 724,26 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 69 855,74 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 57 290 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 920,02 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 68 935,72 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 113 659,98 лв. 
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(I етап – 44 724,26 лв.; II етап – 68 935,72 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 27 

 

Предвид слабата публикационна активност, както и очевидното неизпълнение на поетото в 

проектното предложение задължение материалите от изследването да се публикуват в 

списания с импакт фактор, ПНЕК по „Науки за Земята“  приема оценка „Незадоволителен“ 

за изпълнението на дейностите по проекта. Председателят на ПНЕК след направена щателна 

проверка установява, че публикуваните 2 статии са в издание с импакт ранг. 

Решение на ПНЕК:   

1. ПНЕК приема оценка Незадоволителен на научната част на проект по договор № ДН-

14/4 от 2017 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 100101/6 от 17.01.2022 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 113 659,98 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0,00 лв. 

3. Обща сума за възстановяване на ФНИ: 920,02 лв. в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – няма 

- сума на неизразходваните средства - 920,02 лв. 

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага проект по договор № ДН 14/7 от 2017 г. 

да бъде приключен като незадоволителен.  

 

Решение на ИС: 

1. На основание Правилника на ФНИ ИС приема „Задоволителен“ на научната част 

на проект по договор № ДН 14/4 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил одитен доклад вх. № 100101/6 от 

17.01.2022 г. на регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 113 659,98 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  920,02 лв. и следва да се възстановят на 

ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 14/4 

от 2017 г. да бъде успешно приключен. 

 

1.9.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН14/6 от 2017 г.. на тема: „Природната среда в Пирин планина 

в условията на климатични промени“, с ръководител проф. д-р Г. Рачев, базова организация: 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 113 570 лв. 

Преведени средства за първи етап: 56 785 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 9 887,24 лв. 
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Преведени средства: 113 570 

Неизразходвани средства: 394.93 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: няма 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 46 897.76 лв. 

Преведени средства за втори етап: 56 785 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 9 887,24 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 66 672,24 лв. 

Неизразходвани средства втори етап: 394,93 ст. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 66 277, 31 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 113175.07 лв. 

(I етап – 46 897.76 лв.; II етап – 66 277, 31 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 394,93 лв. 

Брой докторанти в проекта: трима, един от които е защитил дисертация 

Брой млади учени в проекта: двама + 6 пост-докторанти 

Брой научни публикации (общо): 22 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг: няма 

От тях индексирани в WoS & Scopus (без ИФ ил ИР): 10 (4 под печат) 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Други публикации: 10 (3 под печат) 

Участия в научни форуми: 8 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание оценките на рецензентите и цялостен анализ на получените резултати и 

тяхната апробация от научната общност, ПНЕК приема оценка добър на научната част на 

проект по договор № ДН 14/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ММ/4 от 11.01.2022 г., че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 113 175.1 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. Обща сума за възстановяване на ФНИ: 394.93 лв. в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – няма 

- сума на неизразходваните средства - 394.93 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 14/6 от 2017 г. 

да бъде приключен като успешен, с оценка добър 

 

Решение на ИС: 

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

част на проект по договор № ДН 14/6 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. № 94ММ/4 

от 11.01.2022 г. на регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 113 175.1 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 

3. Неизразходваните средства са в размер на  394.93 лв. и следва да се възстановят на 

ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 14/6 

от 2017 г. да бъде успешно приключен. 
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1.9.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН14/7 от 2017 г. на тема: „Химични форми и поведение на 

преходни метали в замърсени природни води и почви и влиянието им върху екосистемата 

растителност – дребни бозайници - ендопаразити. Експериментално изследване и 

термодинамично моделиране“, с ръководител проф. д-р Д. Рабаджиева, базова организация: 

Институт по обща и неорганична химия – БАН 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  6 613,97 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 53 386,03 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 66 613,97 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1042,19 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 65 571,78 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118 957,81 лв. 

(I етап – 53 386,03 лв.; II етап – 65 571,78 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1042,19 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 6 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 18 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание оценката на рецензентите и подробен анализ на представената от 

ръководителя на проекта информация, ПНЕК приема оценка Добър на научната част на 

проект по договор № ДН 14/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № 94КК/2 от 06.01.2022 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 118 957,81  лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. Обща сума за възстановяване на ФНИ: 1042,19 лв. в т.ч.: 

- сума на непризнатите от финансовия одитор разходи – няма 

- сума на неизразходваните средства - 1042,19 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 14/6 от 2017 

г. да бъде приключен като успешен. 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор № ДН 14/7 от 2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило одитен доклад вх. № 94КК/2 от 

06.01.2022 г. на регистриран одитор, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 118 957,81 лв. Сума на непризнатите разходи няма. 
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3. Неизразходваните средства са в размер на  1042,19 лв. и следва да се възстановят 

на ФНИ.  

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, проект № ДН 14/7 

от 2017 г. да бъде успешно приключен. 

 

1.10. Доклад с вх. № ФНИ-1518/29.04.2022 г. от проф. М. 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. 

 

1.10.1. Уведомление с вх. № ФНИ-883 от 08.03.2022 г. допълнителни документи с вх. №  

ФНИ-1186 от 28.03.2022 г.  от проф. д-р Е. Мутафов, ръководител на договор № КП-06-

Н40/4 от 10.12.2019. на тема: „Приносът на Иван Гошев за формиране на Иконографския 

отдел на НЦИАМ (проучване и документиране на архиви и колекции)“, Институт за 

изследване на изкуствата – БАН. 

Относно: Отказ от ръководство и участие в проекта „Приносът на И. Гошев за формиране 

на Иконографския отдел на НЦИАМ (проучване и документиране на архиви и колекции)“ по 

договор ФНИ КП-06-Н40/4 от 10.12.2019 г. 

Обосновка: Доц. д-р И. Ванев декларира съгласието си да бъде ръководител на проект 

„Приносът на Иван Гошев за формирането на иконографския отдел на НЦИАМ (проучване 

и документиране на колекции)“ по договор № КП-06-Н40/4 от 10.12.2019 г. и заявява, че е 

член на научния екип при подаване на проектното предложение през 2019 г. 

Приложено: 

 Проф. д-р Е. Мутафов заявява отказ по лични причини от ръководство и участие през 

втория етап на проекта „Приносът на И. Гошев за формирането на иконографския отдел на 

НЦИАМ (проучване и документиране на колекции)“ по договор № КП-06-Н40/4 от 

10.12.2019 г. Уведомление ФНИ-883 от 18.03.2022 за отказ от участие във втория етап на 

проекта на проф. д-р Е. Мутафов – директор на ИИИзк при БАН; 

 Уведомление с изх. № на базовата организация – 76-РД-08/28.03-22 г. за съгласие от 

страна на екипа на проекта да бъде извършена промяна на ръководителя на проекта през 

втория му етап на изпълнение; 

 Уведомление с изх. № на базовата организация – 75-ЛС-09/28.03.2022 г. представляващо 

служебна бележка в уверение на това, че доц. д-р И. Ванев работи на постоянен трудов 

договор на длъжността заместник-директор на ИИИзк; 

 Предоставена научна биография на доц. И. Ванев като ръководител на научния колектив 

на проекта. 

Решение на ПНЕК: 

Приема ръководството на договор КП-06-Н40/4 от 10.12.2019 г. да бъде поето от доц. д-р И. 

Ванев. 

 

Решение на ИС: 

Приема ръководството на договор КП-06-Н40/4 от 10.12.2019 г. да бъде поето от доц. 

д-р И. Ванев, като бъде сключено допълнително споразумение. 

 

1.10.2. Уведомление с вх. № ФНИ-969 от 16.03.2022 г. от доц. д-р А. Миланова, ръководител 

на договор № КП-06-Н60/10 от 17.11.2021 г. на тема: „Граници и културни модели: 

езичество vs християнство в контактната зона на Дунавския лимес (Малка Скития и Втора 

Мизия през IV-VII в.)“, СУ „Св. Климент Охридски“. 
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Относно: Промяна в статута на членове на научния колектив  

Обосновка: 1) Докторантката В. Атанасова е защитила докторската си дисертация на 17.12. 

2021 г. Тя продължава да е член на научния колектив вече в качеството си на постдокторант. 

2) Докторантът А. Иванов е отчислен с право на защита на 22.02.2022 г. Той също 

продължава да бъде член на научния колектив в новия си статут. 

Приложени са декларации от двамата учени за съгласие да продължат да изпълняват 

ангажиментите си към проекта. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Хуманитарни науки приема уведомлението и съгласно чл. 74, ал. 1 и 3 от 

Правилника на ФНИ насочва искането за решение към Изпълнителния съвет на ФНИ с 

предложение двамата учени да останат членове на работния колектив в съответния нов 

статут: 

1) Вера Атанасова като постдокторант; 

2) Александър Иванов като докторант, отчислен с право на защита. 

 

Решение на ИС: 

Приема двамата учени да останат членове на работния колектив в съответния нов 

статут: 

1) В. Атанасова като постдокторант; 

2) А. Иванов като докторант, отчислен с право на защита. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН 10/15 от 19.12.2016 г. на тема: „Химичен 

състав на метални коланни принадлежности от времето на преселението на народите.“ с 

ръководител доц. д-р Л. Вагалински, Национален археологически институт с музей при БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 98 000.00 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 49 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  2090,17 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап –0.00  лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 46909,83 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 51090,17  

Преведени средства за Втори етап: 49 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап:. 3325,26  лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 47 764.91 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 94 674,74 лв. 

(I етап – 46909,83 лв.; II етап – 47 764.91 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 3 

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

научната част на проект по договор № ДН 10/15 от 19.12.2016  г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 94КК/54 

от 17.09.2020 г. на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 47 764.91 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 3325,26  лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 3325,26  лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 10/15 от 

19.12.2016  г. да бъде приключен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Задоволителна оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 10/15 от 19.12.2016  г.  

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

94КК/54 от 17.09.2020 г. на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 47 764.91 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 3325,26  лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 3325,26  лв. 

4. След възстановяване на сумата проект по договор № ДН 10/15 от 19.12.2016  г. да 

бъде приключен. 

 

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

от изпълнението на договор ДМ 20/4 от 20.12.2017 г. на тема: „Нямам никой, към когото да 

се обърна!“ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ с ръководител гл. ас. д-р М. 

Минева-Николова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

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: 5 177.21 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 14 822.79 

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 177.21 лв. 

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 29 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 29 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 29 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДМ 20/4 от 20.12.2017  г.  



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 15/04.05.2022         110 

 

 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 94ММ/3 

от 13.01.2020. на регистриран одитор № 0260, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 14 822.79   лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 5 177.21 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 5 177.21 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДМ 20/4 от 

20.12.2017. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Много добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДМ 20/4 от 20.12.2017  г.  

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

94ММ/3 от 13.01.2020. на регистриран одитор № 0260, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 14 822.79   лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 5 177.21 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 5 177.21 лв. 

4. След възстановяване на сумата приема проект по договор № ДМ 20/4 от 20.12.2017. 

да бъде приключен като успешен. 

 

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

от изпълнението на договор ДМ 20/5 от 20.12.2017 г. на тема: „Етнографските експозиции и 

новите музейни разкази“ с ръководител гл. ас. д-р И. Мишкова, Институт по етнология и 

фолклористика с етнографски музей при БАН 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2 026,17 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 17 973,83 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 2 026,17 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 11 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № ДМ 20/5 от 20.12.2017  г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 94КК/16 

от 20.01.2020. на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 17 973,83  лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  
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3. Обща сума за възстановяване: 2 026,17 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 2 026,17  лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДМ 20/5 от 

20.12.2017. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Добра оценка на научната част 

на проект по договор № ДМ 20/5 от 20.12.2017  г.  

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

94КК/16 от 20.01.2020. на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 17 973,83  лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 2 026,17 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 2 026,17  лв. 

4. След възстановяване на сумата приема проект по договор № ДМ 20/5 от 20.12.2017. 

да бъде приключен като успешен. 

 

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

от изпълнението на договор ДМ 20/6 от 20.12.2017 г. на тема: „Мост между университетската 

среда и интеркултурната комуникация - как (да) се разбираме, докато учим заедно“ с 

ръководител д-р Д. Мирчев, Медицински университет – Пловдив.  

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 40% 

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 890,91 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 127,49лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 15981,60 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 4 018, 40 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 0 (представена 1 без научни резултати и без благодарност 

към ФНИ) 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК:   

1. На основание дадените оценки от рецензентите ПНЕК приема Незадоволителна оценка 

на научната част на проект по договор № ДМ 20/6 от 20.12.2017  г.  

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

94ММ/16 от 22.01.2020. на регистриран одитор № 0834, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 15 981,60 лв., сума на непризнатите разходи 127,49лв.  
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3. ПНЕК предлага договор ДМ 20/6 от 20.12.2017 г. да бъде приключен, като се възстановят 

преведените средства от 20 000 лв., в срок до един месец след приемане на решението на ИС 

и изпращане на официално уведомление. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Незадоволителна оценка на 

научната част на проект по договор № ДМ 20/6 от 20.12.2017  г.  

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

94ММ/16 от 22.01.2020. на регистриран одитор № 0834, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 15 981,60 лв., сума на непризнатите разходи 

127,49лв.  

3. Приема договор ДМ 20/6 от 20.12.2017 г. да бъде приключен, като се възстановят 

преведените средства от 20 000 лв., в срок до един месец след приемане на решението 

на ИС и изпращане на официално уведомление. 

 

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

от изпълнението на договор ДН 20/2 от 11.12.2017 г. на тема: „Съвременните Балкани и 

предизвикателствата пред България“ с ръководител чл.-кор. проф. дин А. Костов, ИБЦТ-

БАН.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  8045.74 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 51 954.26 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 68 045,74 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 243.61 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 67 802.13 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 756.39 лв. 

(I етап – 51 954.26 лв.; II етап – 67 802.13  лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 18 (14 статии и студии – от тях 7 на български и 7 на 

английски език, 1 колективна монография на английски език, 2 колективни монографии и 1 

тематичен сборник на български език) 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 18 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 32 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 20/2 от 11.12.2017  г.  
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 94КК/16 

от 20.01.2020. на регистриран одитор № 0409, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 67 802.13 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 243.61 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 243.61   лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 20/2 от 11.12.2017 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Много добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 20/2 от 11.12.2017  г.  

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

94КК/16 от 20.01.2020. на регистриран одитор № 0409, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 67 802.13 лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 243.61 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 243.61   лв. 

4. След възстановяване на сумата приема проект по договор № ДН 20/2 от 11.12.2017 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

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

от изпълнението на договор ДН 20/4 от 11.12.2017 г. на тема: „Посттоталитарното българско 

кино – модели и идентичности “ с ръководител проф. д-р Н. Михайлова - Маринчевска, 

Институт за изследване на изкуствата-БАН.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  4821.81 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 178.19 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 64 821,81 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5333.78 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 59 488.03 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 114 666.22 лв. 

(I етап – 55 178.19 лв.; II етап – 59 488.03 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации (общо): 104 (от тях 7 монографии и 2 тематични сборника) 

От тях с импакт фактор: 8 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 61 

От тях с благодарност и към други проекти: 8 

Участия в научни форуми: 48 
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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 20/4 от 11.12.2017  г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 94КК/4 

от 12.01.2022. на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 488.03 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 5 333.78 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 5 333.78  лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 20/4 от 11.12.2017 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Много добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 20/4 от 11.12.2017  г.  

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

94КК/4 от 12.01.2022. на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 59 488.03 лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 5 333.78 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 5 333.78  лв. 

4. След възстановяване на сумата приема проект по договор № ДН 20/4 от 11.12.2017 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

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

от изпълнението на договор ДН 20/6 от 11.12.2017 г. на тема: „Българският език в социалните 

медии“ с ръководител доц. д-р Д. Попова, Бургаски свободен университет.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 105 547,00 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 52 773,50 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 87,20  лв. 

Непризнати разходи за Първи етап –0  лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 52686,30 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 52 860,70 

Преведени средства за Втори етап: 52 773,50  лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 87,93 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 52 772,77 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 105459,07  лв. 

(I етап – 52 686,30 лв.; II етап – 52 772,77 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 16 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 16 
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От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 2 (с 6 доклада) 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 20/6 от 11.12.2017  г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № 94КК/39 

от 08.09.2021. на регистриран одитор № 0198, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 772,77 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 87,93 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 87,93 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № ДН 20/6 от 11.12.2017 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Много добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 20/6 от 11.12.2017  г.  

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

94КК/39 от 08.09.2021. на регистриран одитор № 0198, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 772,77 лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 87,93 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 87,93 лв. 

4. След възстановяване на сумата приема проект по договор № ДН 20/6 от 11.12.2017 

г. да бъде приключен като успешен. 

 

1.10.10. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен 

етап от изпълнението на договор КП-06-M30/1 от 13.12.2018 г. на тема: „Смело на село. 

Миграцията към селото – социо-културна адаптация, практики и предизвикателства“ с 

ръководител гл. ас. д-р В. Периклиева, Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей.  

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 

Неизразходвани средства: 1 848,30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 18 151,70 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 848,30 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 7 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 10 в 5 научни форума 
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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 № КП-06-M30/1 от 13.12.2018.  

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

3326 от 13.09.2021. на регистриран одитор № 05530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 18 151,70 лв., сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 1 848,30 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 1 848,30 лв. 

4. След възстановяване на сумата ПНЕК предлага проект по договор № КП-06-M30/1 от 

13.12.2018. да бъде приключен като успешен. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание приетите оценки от ПНЕК, ИС приема Много добра оценка на 

научната част на проект по договор № КП-06-M30/1 от 13.12.2018.  

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

ФНИ-3326 от 13.09.2021. на регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 18 151,70 лв., сума на непризнатите разходи 

0,00 лв.  

3. Обща сума за възстановяване: 1 848,30 лв., в т.ч.: 

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

- сума на неизразходваните средства – 1 848,30 лв. 

4. След възстановяване на сумата приема проект по договор № КП-06-M30/1 от 

13.12.2018. да бъде приключен като успешен. 

 

 

1.11. Доклад с вх. № ФНИ-1495/28.04.2022 г. от проф. Е. Кистанова – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество към Фонд 

„Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори. 

 

1.11.1. Възражение с вх. № ФНИ-938 от 11.03.2022 г. от проф. П. Ангелов, ръководител на 

договор КП-06-МНФ/7 от 2021 г., за провеждане на Седмата международна конференция на 

тема: „Екологично инженерство и опазване на околната среда с младежка научна сесия и 

летен университет „Мелисса“, Институт по микробиология – БАН. 

Относно: Решение на ИС на ФНИ с Протокол № 10/21.01.2022 г., определящо 

конференцията за проведена хибридно. 

Обосновка: Конференцията „Екологично инженерство и опазване на околната среда е 

младежка научна сесия и летен университет „Мелисса“ е била проведена в периода 30 

септември – 3 октомври 2021 г. в гр. Варна, Творчески дом на БАН. Конференцията се 

провежда редовно на две години, винаги е била присъствена, включително и настоящата. В 

нея са взели участие на място 64 учени, което се удостоверява с техните подписи в 

приложения списък към отчета за ФНИ. От тях 8 са от чужбина (13%) и 18 млади учени 

(28%). По тези показатели се покриват критериите за участие по процедурата за подкрепа на 

международни научни форуми – минимум 50 участника, от които минимум 10% участници 

от чужбина и 10% млади учени (раздел III, т. 2 и 5 от процедурата). 

Участниците, които са се включили телеконферентно са 9 учени. Те са почти десетократно 

по-малко от присъстващите лично. В последния момент някои от поканените учени са 

информирали организаторите, че няма да могат да присъстват лично поради усложнената 
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пандемична обстановка (след посещение в България, те са щели да бъдат поставени под 

карантина). Молбата им е била да участват телеконферентно и е щяло да бъде много 

неетично, ако организаторите я отхвърлят. Това е наложило включването на представянията 

на тези международно известни учени в програмата, което допълнително е засилило 

значимостта на конференцията и интереса към нея. Този факт е довел до икономия на 

средства в размер на 1807 лв., които са възстановени на ФНИ. От тях 1226 лв. е икономията 

от нощувки на 10 поканени лектори, от които 5 не са пристигнали, а двама са участвали на 

място, но не са използвали нощувки от проекта. 

Ръководителят смята, че взетото решение от ПНЕК и впоследствие от ИС на ФНИ е 

немотивирано и не отчита всички предварително направени разходи, вкл. и за 

неприсъствалите малък брой поканени чуждестранни учени. Иска се конференцията бъде 

призната за присъствена, а не хибридна, тъй като тя покрива всички критерии за присъствена 

и не би следвало организаторите да бъдат ощетени финансово. 

Решение на ПНЕК:  

1. ПНЕК разбира мотивите на ръководителя на договор КП-06-МНФ/7 от 2021 г. за подаване 

на възражението и взимайки предвид решението на ИС с протокол № 29 от 24.07.2020 г., 

което ПНЕК не може да отмени, предлага на ИС да прецени дали начинът на провеждане 

на форума може да се счита за изцяло присъствен или смесен. 
2. Предлага на ИС да уточни какво е смесен начин на провеждане (при какъв процент 

присъстващи на място и дистанционно), което да бъде приложимо за всички договори, и от 

коя дата ще важат тези промени. 

 

Решение на ИС:  

ИС не променя своето решение – т.1.2.14 от Протокол 10 от 21.01.2022 г. 

 

1.11.2. Доклад с вх. № ФНИ-950 от 15.03.2022 г. от доц. д-р М. Маркова, ръководител на 

договор КП-06-Русия/24 от 16.12.2020 г. на тема: „От регионални конфликти към епоха на 

глобални трансформации: гледната точка на българските и руските историци към 

международните отношения в края на XIX и началото на XXI век“, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“. 

Относно: Промяна във финансовия план на договора, като бъде прехвърлена сума в размер 

на 4000 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“, което представлява 11,2% от преките допустими 

разходи. 

1. Промяна във финансовата обосновка, като предвидената мобилност в Русия да бъде 

извършена в градовете Берлин, Варшава и Прага. 

Обосновка: Чрез прехвърлянето на средства ще се осъществи подготовка и издаване на 

рефериран научен сборник със статии. 

1. Във връзка с усложнената международна обстановка, предизвикана от войната в 

Украйна, се оказва невъзможно провеждане на мобилност по Работен пакет 6 в Москва. Иска 

се тази мобилност да се извърши в градовете Берлин, Варшава и Прага, където се съхраняват 

ценни архиви от времето на Втората световна война и епохата на „Студената война“, чието 

проучване ще осветли международните отношения от периода между страните от двата 

политически блока и ще даде възможност проектът за изпълни част от поставените си цели 

като се въведат в научно обращение нови исторически документи.  

Приложения: 

 Последен финансов план след направено прехвърляне на средства; 

 Актуализиран финансов план. 
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Пояснение от ПНЕК: 

С протокол № 20 на ПНЕК от 21.04.2021 г. е одобрено прехвърляне на средства в размер на 

3000 лв. от перо „Разходи за външни услуги“ в перо „Разходи за персонал“, което е в размер 

на 8,4% от преките допустими разходи и заедно със сегашното прехвърляне прави 19,6%. 

Беше направена консултация с финансовия експерт – г-жа Д. Козовска, дали е възможно 

предвидената мобилност в Русия да бъде извършена в градовете Берлин, Варшава и Прага, 

като беше получено следното становище: 

От приложената финансова обосновка са планирани разходи за командировка на екипа в 

Русия. Предвидена е уеб конференция и публични лекции в СУ. Според г-жа Козовска не 

може да има разходи за командировка за тях. 

Ако не се осъществят разходите за командировки, които са предвидени за 10-дневна 

командировка на екипа в Русия, би следвало да се възстанови на ФНИ неизразходваната 

сума. 

Решение на ПНЕК: 

1. ПНЕК подкрепя искането в уведомителното писмо на ръководителя на договор КП-

06-Русия/24 от 16.12.2020 г. за промяна във финансовия план на договора, като бъде 

прехвърлена сума в размер на 4000 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи 

за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“, което представлява 11,2% от 

преките допустими разходи и заедно с предишно  прехвърляне, одобрено от ПНЕК, общо 

прехвърлените средства до момента ще бъдат в размер на 19,6% от преките допустими 

разходи,  като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

2. В съответствие с направената консултация с финансов експерт, ПНЕК не подкрепя 

искането за промяна във финансовата обосновка, като предвидената мобилност в Русия да 

бъде извършена в градовете Берлин, Варшава и Прага. В случай, че не се осъществят 

планираните командировки в Русия, следва неизразходваните средства да бъдат 

възстановени на ФНИ. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/24 от 16.12.2020 г. 

за промяна във финансовия план на договора, като бъде прехвърлена сума в размер на 

4000 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“, което представлява 11,2% от преките 

допустими разходи и заедно с предишно  прехвърляне, одобрено от ПНЕК, общо 

прехвърлените средства до момента са в размер на 19,6% от преките допустими 

разходи, като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

2. Не приема искането за промяна във финансовата обосновка, като 

предвидената мобилност в Русия да бъде извършена в градовете Берлин, Варшава и 

Прага.  

3. Приема, в случай, че не се осъществят планираните командировки в Русия, 

неизразходваните средства да бъдат възстановени на ФНИ. 

 

1.11.3. Доклад с вх. № ФНИ-952 от 15.03.2022 г. от гл. ас. д-р Б. Вагалински, ръководител 

на договор КП-06-Русия/6 от 11.12.2020 г., на тема: „Биогеографски връзки между Кавказ и 

Балканския полуостров – данни от молекулярни и кибертаксономични изследвания върху 

многоножки от семейство Julidae (Myriapoda: Diplopoda)“, Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания – БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив по договора, като гл. ас. д-р А. Бобева бъде 

заменена от гл. ас. д-р С. Борисов от ИБЕИ-БАН. 
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Обосновка: Промяната се налага с оглед на предстоящото напускане на гл. ас. д-р А. Бобева, 

поради излизане в отпуск по майчинство. Научната квалификация и компетенции на 

предложения за нов член на колектива гл. ас. д-р С. Борисов до голяма степен се припокриват 

с тези на д-р Бобева, което ще позволи успешното завършване на задачите, описани в 

работната програма на проекта. 

Останалите членове на научния колектив подкрепят горепосочената промяна в състава на 

колектива, което удостоверяват с подписите си. 

Приложения: 

 Писмено съгласие на напускащия член на научния колектив; 

 Писмено съгласие на предложения нов участник в научния колектив; 

 Научна биография по образец на предложения нов участник в научния колектив; 

 Актуализиран списък на научния колектив с подписи на всички членове. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/6 от 

11.12.2020 г. за промяна в състава на научния колектив по договора, като гл. ас. д-р А. Бобева 

бъде заменена от гл. ас. д-р С. Борисов. 

 

Решение на ИС:  

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/6 от 11.12.2020 г. за 

промяна в състава на научния колектив по договора, като гл. ас. д-р А. Бобева бъде 

заменена от гл. ас. д-р С. Борисов. 

 

1.11.4. Уведомление с вх. № ФНИ-961 от 16.03.2022 г. от доц. д-р А. Гизбрехт, ръководител 

на договор КП-06-Русия/19 от 28.09.2019 г., на тема: „Мултивариативна Раманова и 

флуоресцентна диагностика на кожни тумори“, Институт по електроника – БАН. 

Относно: 1 .Удължаване на срока на договора с още 9 месеца, като така общото удължаване 

ще бъде 21 месеца – до 28.06.2023 г. 

2. Промяна на финансовия план на договора, като бъде прехвърлена обща сума в размер 

на 5520 лв., както следва: 

 Да бъдат прехвърлени 4000 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за 

персонал“; 

 Да бъдат прехвърлени 1520 лв. от перо „Разходи за командировки“ към перо „Материали, 

консумативи и други допустими разходи“. 

Обосновка: 1. Съгласно договора проектът трябва да приключи на 28.09.2021 г., като след 

одобрение на ИС с протокол 45 от 29.01.2021 г. срокът на договора беше удължен с 12 месеца 

– до 28.09.2022 г. Основната идея на проекта е работни срещи на българо-руския колектив, 

на които да се проведат експериментални изследвания за разработка на оптоелектронен 

инструментариум за мултиспектрален анализ. И двата партньора имат уникална апаратура, 

поради което са необходими чести взаимни визити. Удължаването е във връзка със създалата 

се обстановка през 2022 година и поради това, че не могат осъществени предвидените в 

работната програма визити на българските участници в проекта в Русия.  

1. Исканата сума за прехвърляне е в размер на 15% от общия размер на допустимите преки 

разходи на проекта и не нарушава максималните стойности в проценти, определени в 

Допълнението „Специфични условия“. 

Приложение: 

 Стар финансов план; 

 Актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК:  



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 15/04.05.2022         120 

 

 

1. ПНЕК не подкрепя заявлението на ръководителя на договор КП-06-Русия/19 от 

28.09.2019 г., за удължаване на срока на договора с още 9 месеца, като така общото 

удължаване ще бъде 21 месеца – до 28.06.2023 г., тъй като Правилника на ФНИ предвижда 

максимално удължаване от 12 месеца.  

2. Подкрепя промяна на финансовия план на договора, като бъде прехвърлена обща сума 

в размер на 5520 лв., което представлява 15% от преките допустими разходи, както следва: 

 Да бъдат прехвърлени 4000 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за 

персонал“; 

 Да бъдат прехвърлени 1520 лв. от перо „Разходи за командировки“ към перо 

„Материали, консумативи и други допустими разходи“. 

 

Решение на ИС:  

1. Не приема заявлението на ръководителя на договор КП-06-Русия/19 от 28.09.2019 

г., за удължаване на срока на договора с още 9 месеца, като така общото удължаване 

ще бъде 21 месеца – до 28.06.2023 г., тъй като Правилника на ФНИ предвижда 

максимално удължаване от 12 месеца.  

2. Приема промяна на финансовия план на договора, като бъде прехвърлена обща сума 

в размер на 5520 лв., което представлява 15% от преките допустими разходи, както 

следва: 

• Да бъдат прехвърлени 4000 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо 

„Разходи за персонал“; 

• Да бъдат прехвърлени 1520 лв. от перо „Разходи за командировки“ към перо 

„Материали, консумативи и други допустими разходи“. 

 

1.11.5. Доклад с вх. № ФНИ-987 от 18.03.2022 г. от проф. дфн Й. Семкова, ръководител на 

договор КП-06-Русия/24 от 28.09.2019 г., на тема „Изследване на радиационния фон в 

междупланетното космическо пространство, на окололунна и околомарсианска орбити, на 

повърхността на Луната и Марс“, Институт за космически изследвания и технологии – БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с още 4 месеца, като така общото удължаване 

ще бъде 12 месеца – до 28.09.2022 г. 

Обосновка: Мотивите за искането са продължаващо забавяне на изпълнение на някои 

дейности по договора поради наложените доскоро ограничения във връзка с пандемията от 

Ковид-19, невъзможност за осъществяване на планираните командировки за срещи с 

чуждестранните партньори и за представяне на постигнатите вече резултати на 

международни научни конференции. Към днешна дата над 75% от минимално допустимите 

средства за командировки по договора и около 50% от планираните разходи за външни 

услуги, пряко свързани с изпълнение на проекта, не са изразходвани. 

Същевременно досега по съвместния проект е направена 1 публикация в списание с импакт 

фактор (ICARUS, Q1), приета е за публикуване друга публикация в списание с импакт фактор 

(Cosmic Research, Q2) и е направена 1 публикация в реферирано списание (Aerospace 

Research in Bulgaria). Публикувани са 6 доклада в пълен текст в сборници от международни 

научни конференции. Представени са и 12 доклада на международни научни конгреси и 

конференции. 

Исканото удължаване ще даде възможност за осъществяване на командировки и представяне 

на вече заявените 2 доклада по тематиката на договора на международния научен конгрес 

COSPAR 2022 в Атина 16.07. – 22.07.2022 г. (както и за среща с партньорите по време на 

конгреса), на 1 доклад на международния 25-и Workshop WRMISS в Моне, Белгия 06.09. – 

09.09.2022 г. и на 2 доклада на 14-и Workshop „Solar Influences on the Magnetosphere, 
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Ionosphere and Atmosphere“, Приморско, България 06.06. – 10.06.2022 г. Удължаването ще 

даде възможност в периода до 28.09.2022г да се изпратят за публикуване в списания с импакт 

фактор поне още 2 съвместни публикации по тематиката на договора, над които в момента 

се работи. 

Тъй като съгласно договора основната му цел е насърчаване на мобилността /обменът/ между 

двете страни на учени, работещи по съвместни проекти, смятат, че удължаването на срока за 

изпълнението му ще даде възможност тази цел да се реализира в по-голяма степен. 

За предложението за удължаване на проекта са уведомени чуждестранните партньори и е 

договорено те също да подадат предложение за удължаване на съвместния проект до тяхната 

финансираща организация. 

Приложено е одобрение на доклада от ръководителя на базовата организация. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя молбата на ръководителя на договор КП-06-Русия/24 

от 28.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с още 4 месеца, като така общото 

удължаване ще бъде 12 месеца – до 28.09.2022 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 доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/24 от 28.09.2019 г. за 

удължаване на срока на договора с още 4 месеца, като така общото удължаване ще 

бъде 12 месеца – до 28.09.2022 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. 

 

1.11.6. Заявление с вх. № ФНИ-1166 от 28.03.2022 г. от проф. дтн А. Кръстанов, 

ръководител на договор КП-06-Русия/27 от 16.12.2020 г., на тема „Анализ на основните 

компоненти и изследване на механизмите, определящи антиоксидантни свойства на бактерии 

Bifidobacterium longum и Lactobacillus brevis“, Университет по хранителни технологии – 

Пловдив. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 16.12.2023 г. 

Обосновка: Мотивите за искането са следните: 

1. С редица заповеди на Ректора на УХТ – Пловдив достъпът на преподаватели и 

служители до лабораториите на базовата организация е бил прекратен или силно ограничен, 

като е била препоръчана дистанционна работа за периода на извънредната епидемична 

обстановка. За периода на действие на заповедите не е било възможно осъществяването на 

заложените дейности в работната програма. Ограниченият достъп до Университета по 

хранителни технологии продължава да действа и в момента на внасянето на настоящото 

искане, като силно затруднява провеждането на изследователска дейност. 

2. Въвеждането на ограничения по отношение на транспорта, както и усложнената 

процедура по издаването на визи, която беше и прекратена за значителен период от време, са 

възпрепятствали планираните пътувания, срещи и участия в международни форуми на 

участниците в колектива. Много от конференциите са били отменени, други отложени, а 

изключително малка част са проведени онлайн. 

3. С оглед на усложнената обстановка във връзка с отношенията между Русия и Украйна 

и редицата обстоятелства, която тя води след себе си (напр. прекратяване на полетите между 

България и Русия), прави изпълнението на работната програма изключително сложно и 
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неизпълнимо в указания от договора срок. 

Приложения: 

 Копия на заповеди на Ректора на УХТ във връзка с COVID пандемията. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада на ръководителя на договор КП-

06-Русия/27 от 16.12.2020 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 16.12.2023 

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 доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/27 от 16.12.2020 г. за 

удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 16.12.2023 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. 

 

1.11.7. Заявление с вх. № ФНИ-1216 от 30.03.2022 г. от проф. д-р С. Тодорова, ръководител 

на договор КП-06-Русия/22 от 15.12.2020 г., на тема „Дизайн на активни и стабилни 

катализатори за пълно окисление на метан, посредством модифициране на Pd/Al2O3 с кобалт 

и никел. Експериментално и теоретично изследване“, Институт по катализ – БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 15.12.2023 г. 

Обосновка: Усложнената политическа обстановка в резултат на войната в Украйна 

възпрепятства както посещенията на български учени в Русия, така и на руски учени в 

България. Пандемията от COVID-19 последните две години също допълнително затрудни 

научния обмен между двете страни. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя искането в доклада на ръководителя на договор КП-

06-Русия/22 от 15.12.2020 г. за удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 15.12.2023 

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 доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/22 от 15.12.2020 г. за 

удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 15.12.2023 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. 
 

1.11.8. Доклад с вх. № ФНИ-1227 от 31.03.2022 г. от доц. д-р П. Гатева, ръководител на 

договор КП-06-Русия/25 от 16.12.2020 г., на тема: „Глутаматергичната система като таргет 

за облекчаване на невропатна болка при захарен диабет“, Медицински университет – София. 

Относно:  

1. Включване в състава на научния колектив по договора на д-р З. Сабит и д-р Д. Бакалов 

от Медицински университет – София. 

2. Удължаване на срока на договора със 6 месеца – до 16.06.2023 г. 

Обосновка:  
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1. Чрез включването на новите участници ще се подсили българския екип. Д-р З. Сабит 

и д-р Д. Бакалов и до момента участват активно при определени дейности. С подсилването 

на екипа смятат, че ще интензифицират публикационната активност. 

2. Свидетели сме на безпрецедентна война, в която една от активно участващите страни 

е Русия. Ръководителят на българския колектив по договор за двустранно сътрудничество с 

Русия изразява своето и на негови колеги-участници безпокойство относно възможността за 

приключване на Договора в срок, а именно 16.12.2022 г. Част от програмата и от българска, 

и от руска страна е изпълнена, но никой не знае кога и как ще свърши войната и макар че 

двата екипа поддържат интернет-връзки, изпитват трудности поради факта, че програмите 

на двата екипа са взаимосвързани. 

Приложения: 

 Молба на д-р Д. Бакалов за включване в колектива; 

 Молба на д-р З. Сабит за включване в колектива; 

 Научна биография на д-р Д. Бакалов – млад учен; 

 Научна биография на д-р З. Сабит – млад учен; 

 Декларация – Приложение 4 - за съхранение и обработка на лични данни – на д-р Д. 

Бакалов; 

 Декларация – Приложение 4 – за съхранение и обработка на лични данни – на д-р З. 

Сабит; 

 Съгласие на другите участници за промяната в колектива; 

 Актуализиран списък на колектива. 

Решение на ПНЕК: 

1. ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/25 от 16.12.2020 

г. за включване в състава на научния колектив по договора на д-р З. Сабит и д-р Д. Бакалов 

от Медицински университет – София. 

2. Подкрепя удължаване на срока на договора със 6 месеца – до 16.06.2023 г. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Русия/25 от 16.12.2020 г. 

за включване в състава на научния колектив по договора на д-р З. Сабит и д-р Д. 

Бакалов от Медицински университет – София. 

2. Приема удължаване на срока на договора със 6 месеца – до 16.06.2023 г. 

 

1.11.9. Заявление с вх. № ФНИ-1287 от 06.04.2022 г. от доц. д-р С. Минковска, ръководител 

на договор КП-06-Русия/4 от 27.09.2019 г., на тема „Синтез и изследване на молекулни и 

супрамолекулни устройства на основата на спиронафтоксазини, хромени и стирилови 

багрила“, Институт по катализ - БАН. 

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

ще бъде 16 месеца – до 27.01.2023 г. 

Обосновка: Мотивите за удължаване на срока са свързани с войната в Украйна и наложените 

забрани за пътуване до Русия, както и световната пандемия COVID-19 и свързаните с това 

затруднения за изпълнение на предвидените дейности по проекта, в т.ч: 

 Планираната за периода експериментална работа по синтеза на новите съединения 

беше затруднена поради рестрикциите, свързани с пандемията от COVID-19; 

 Наложените ограничения за пътуване до Русия за осъществяване на предвидените 

визити и провеждането на заплануваните наложителни съвместни експерименти за 

изпълнението на заложените цели; 
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 Налага се отлагане на представянето на резултатите на научни форуми. 

С протокол 45 на ИС от 29.01.2021 г. е прието удължаване на срока на договора с 10 месеца 

– до 27.07.2022 г. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК не подкрепя искането в заявлението на ръководителя на договор КП-06-

Русия/4 от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с още 6 месеца, като така общото 

удължаване ще бъде 16 месеца – до 27.01.2023 г. 

2. ПНЕК може да приеме удължаване на срока на договора с още 2 месеца, като така 

общото удължаване ще достигне максимално допустимото от 12 месеца, като се сключи 

допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

Решение на ИС:  

1. Не приема искането в заявлението на ръководителя на договор КП-06-Русия/4 

от 27.09.2019 г. за удължаване на срока на договора с още 6 месеца, като така общото 

удължаване ще бъде 16 месеца – до 27.01.2023 г. 

2. Приема удължаване на срока на договора с още 2 месеца, като така общото 

удължаване ще достигне максимално допустимото от 12 месеца – до 27.09.2022 г., 

като се сключи допълнително споразумение, съгласно Правилника на ФНИ. 

 

1.11.10. Доклад с вх. № ФНИ-1187 от 28.03.2022 г. от доц. д-р инж. С. Бойчева, ръководител 

на договор КП-06-Австрия/7 от 18.08.2021 г., на тема: „Оползотворяване на твърдофазни 

отпадъци от производството на енергия от конвенционални и неконвенционални горива за 

намаляване на въглеродните емисии чрез съхранение на топлина и улавяне на въглероден 

диоксид“, Технически университет – София. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив по договора, като студент С. Митева бъде 

заменена от ас. инж. Е. Зъбов от Технически университет – София.  

Обосновка: Промяната се налага поради приключване на обучението в Технически 

университет – София на С. Митева, участваща като студент.  

Инж. Е. Зъбов има компетенции и експертиза в областта на екологосъобразни енергийни 

технологии, придобити от професионалната му дейност във водещи енергийни предприятия 

у нас и разработването на редица развойни проекти. Смята се, че знанията и уменията му ще 

допринесат за успешното изпълнение на проекта и за подобряване на симбиозата между 

фундаменталните изследвания в обхвата на договора и приложимостта им като иновации за 

по-екологосъобразни енергийни производства. От друга страна, интегрирането на инж. 

Емануил Зъбов в научно-изследователския колектив ще спомогне за неговото научно и 

академично израстване в Технически университет - София. 

Приложения: 

 Писмено съгласие на инж. С. Митева за напускане на научния колектив; 

 Писмено съгласие за включване в научния колектив на инж. Е. Зъбов; 

 Нов списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-Австрия/7 

от 18.08.2021 г. за промяна в състава на научния колектив по договора, като студент С. 

Митева бъде заменена от ас. инж. Е. Зъбов. 

 

Решение на ИС:  

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Австрия/7 от 18.08.2021 г. за 

промяна в състава на научния колектив по договора, като студент С. Митева бъде 

заменена от ас. инж. Е. Зъбов. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 15/04.05.2022         125 

 

 

1.11.11. Доклад с вх. № ФНИ-1232 от 31.03.2022 г. от гл. ас. д-р Т. Тодорова, ръководител 

на договор КП-06-Индия/5 от 07.08.2019 г., на тема: „Устойчиви катализатори на базата на 

зеолити за окислителни реакции“, Институт по катализ – БАН. 

Относно: Включване в състава на научния колектив по договора на студент А. Люцканова 

от Институт по катализ – БАН. 

Обосновка: 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. 

Настоящето предложение е утвърдено от ръководителя на базовата организация - проф. С. 

Тодорова, директор на ИК-БАН. 

Приложения: 

 Декларация – съгласие за включване в екипа по проекта; 

 Автобиография на А. Люцканова; 

 Писмено съгласие на членовете на екипа по договора с подписи; 

 Актуализиран списък на работния колектив. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК подкрепя доклада на ръководителя на договор КП-06-Индия/5 

от 07.08.2019 г. за включване в състава на научния колектив по договора на студент А. 

Люцканова от Институт по катализ – БАН. 

 

Решение на ИС:  

Приема доклада на ръководителя на договор КП-06-Индия/5 от 07.08.2019 г. за 

включване в състава на научния колектив по договора на студент А. Люцканова от 

Институт по катализ – БАН. 

 

1.11.12. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/16 от 15.06.2018 г. на тема: „Пространствено-

времева реконструкция на летни температури за планинските райони на Кавказ и Пирин 

базирани на годишни пръстени“, с ръководител доц. д-р М. Панайотов, Лесотехнически 

университет. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

Преведени средства: 25 000 лв. 

Неизразходвани средства: 8018,73 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 45,77 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 16 935,50 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 (без тези, които имат IF): 1 

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор 

ДНТС/Русия 02/16 от 15.06.2018 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 5530) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 
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законосъобразни в размер на 16 935,50 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

45,77 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 8018,73 лв. и непризнатите разходи в 

размер на 45,77 лв., или обща сума в размер на 8064,50 лв. да бъдат възстановени на Фонд 

„Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДНТС/Русия 02/16 от 15.06.2018 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/16 от 15.06.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

5530) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 16 935,50 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 45,77 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 8018,73 лв. и непризнатите 

разходи в размер на 45,77 лв., или обща сума в размер на 8064,50 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема след възстановяване на неизразходваните и непризнатите разходи, 

договор ДНТС/Русия 02/16 от 15.06.2018 г. да бъде приключен, като успешно 

реализиран проект. 

 

1.11.13. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/13 от 15.06.2018 г. на тема: „Миграция на 

текстовете в културното пространство на SLAVIA ORTHODOXA“, с ръководител проф. 

д.ф.н. В. Велинова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 24 381,44 лв. 

Преведени средства: 24 381,44 лв. 

Неизразходвани средства: 1379,35 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 23 002,09 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 11 

От тях с импакт фактор: 3 

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

Участия в научни форуми: 16 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор ДНТС/Русия 

02/13 от 15.06.2018 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0387) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 23 002,09 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 
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3. Приема неизразходваните средства в размер на 1379,35 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДНТС/Русия 02/13 от 15.06.2018 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема оценка „Добър“ на научната част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/13 от 15.06.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0387) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 23 002,09 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 1379,35 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема след възстановяване на неизразходваните средства, договор 

ДНТС/Русия 02/13 от 15.06.2018 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

проект. 

 

1.11.14. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/9 от 15.06.2018 г. на тема: „Топлинен поток и 

геотермална активност в България“, с ръководител проф. д-р В. Христов, Геологически 

институт „Страшимир Димитров“ – БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

Преведени средства: 25 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2 652,20 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 22 347,80 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 лв. 

Брой млади учени в проекта: 0 лв. 

Брой научни публикации (общо): 8 

От тях с импакт фактор: 1 

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

Участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор 

ДНТС/Русия 02/9 от 15.06.2018 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 5530) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 22 347,80 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 2 652,20 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДНТС/Русия 02/9 от 15.06.2018 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 
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Решение на ИС:  

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/9 от 15.06.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

5530) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 22 347,80 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 2 652,20 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема, след възстановяване на неизразходваните средства, договор 

ДНТС/Русия 02/9 от 15.06.2018 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

проект. 

 

1.11.15. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-КОСТ/1 от 14.12.2018 г. на тема: „Ултра бърза опто-

магнито-електроника за неразсейващи информационни технологии“, с ръководител проф. 

дфн В. Маринова, Институт по оптически материали и технологии – БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв.  

Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 30,86 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 969,14 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 3 

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

Участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор КП-06-

КОСТ/1 от 14.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 5530) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 969,14 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 30,86 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор КП-06-КОСТ/1 от 14.12.2018 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС:  

1.  Приема оценка „Много добър“ на научната част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор КП-06-КОСТ/1 от 14.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

5530) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 
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законосъобразни в размер на 39 969,14 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 30,86 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема, след възстановяване на неизразходваните средства, договор КП-06-

КОСТ/1 от 14.12.2018 г. да бъде приключен, като успешно реализиран проект. 

 

 

1.11.16. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-КОСТ/4 от 14.12.2018 г. на тема: „Нови каталитични 

материали за очистване на замърсители на въздуха“, с ръководител проф. д-р Т. Табакова, 

Институт по катализ – БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв.  

Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 966,73 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 033,27 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 2 

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

Участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор КП-06-

КОСТ/4 от 14.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 5530) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 033,27 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 966,73 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор КП-06-КОСТ/4 от 14.12.2018 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема 

оценка „Много добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на 

договор КП-06-КОСТ/4 от 14.12.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

5530) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 033,27 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 966,73 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 
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4. Приема, след възстановяване на неизразходваните средства, договор КП-06-

КОСТ/4 от 14.12.2018 г. да бъде приключен, като успешно реализиран проект. 

 

 

1.11.17. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втори етап и окончателния от 

изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/4 от 24.09.2014 г. на тема: „Utilization of fly ash 

by-product for production of advanced light-weigh low-cost aluminum based composites“, с 

ръководител проф. дтн Л. Дренчев, Институт по металознание, съоръжения и технологии с 

Център по хидро- и аеродинамика – БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 30 000 лв.  

Преведени средства за първи етап: 15 000 лв. 

Преведени средства за втори етап: 15 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 

Признати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 1  

От тях с импакт фактор: 0 

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

Участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част на отчета за втори етап и окончателния от изпълнението на 

договор ДНТС/Китай 01/4 от 24.09.2014 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема оценка „Добър“ на научната част на отчета за втори етап и 

окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Китай 01/4 от 24.09.2014 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.11.18. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-КОСТ/12 от 06.08.2019 г. на тема: „Картиране и 

мониторинг на акумулативни приустиеви участъци по северното Българско черноморско 

крайбрежие чрез безпилотни летателни апарати“, с ръководител гл. ас. д-р инж. Б. Проданов, 

Институт по океанология, гр. Варна – БАН  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 110,72 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 889,28 лв. 

Брой докторанти в проекта: няма 

Брой млади учени в проекта: 1 
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Брой научни публикации (общо): 6  
От тях с импакт фактор: 1 

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

Участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор КП-06-

КОСТ/12 от 06.08.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0339) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на  39 889,28 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер 

на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на  110,72 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор КП-06-КОСТ/12 от 06.08.2019 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор КП-06-КОСТ/12 от 06.08.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0339) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на  39 889,28 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 110,72 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема, след възстановяване на неизразходваните средства, договор КП-06-

КОСТ/12 от 06.08.2019 г. да бъде приключен, като успешно реализиран проект. 

 

 

1.11.19. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-КОСТ/15 от 02.09.2019 г. на тема: „Към разбирането и 

моделирането на силно електронно възбуждане“, с ръководител доц. д-р Ц. Апостолова,  Нов 

български университет. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

Преведени средства: 40 000 лв. 

Изразходвани средства: 39 999,52 лв. 

Неизразходвани средства: 0,48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 999,52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 5  
От тях с импакт фактор: 2 

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

Участия в научни форуми: 6 
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Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор КП-06-

КОСТ/15 от 02.09.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0173) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 999,52 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 0,48 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор КП-06-КОСТ/15 от 02.09.2019 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор КП-06-КОСТ/15 от 02.09.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0173) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 999,52 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 0,48 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема, след възстановяване на неизразходваните средства, договор КП-06-

КОСТ/15 от 02.09.2019 г. да бъде приключен, като успешно реализиран проект. 

 

 

1.11.20. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/8 от 15.06.2018 г. на тема: „Кристалохимия и 

свойства на природни зеолити и сродни силикати с микропорести структури“, с ръководител 

доц. д-р В. Костов, Институт по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов“, БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 25 000 лв. 

Преведени средства: 25 000 лв. 

Неизразходвани средства: 860,31 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 24 139,69 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 4 

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

Участия в научни форуми: 9 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор 

ДНТС/Русия 02/8 от 15.06.2018 г. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0373) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на  24 139,69 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер 

на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 860,31 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДНТС/Русия 02/8 от 15.06.2018 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/8 от 15.06.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0373) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на  24 139,69 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 860,31 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема, след възстановяване на неизразходваните средства, договор 

ДНТС/Русия 02/8 от 15.06.2018 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 

проект. 

 

1.11.21. Обсъждане и оценяване на научната част на отчета за втори етап и окончателния от 

изпълнението на договор ДНТС/Словакия 01/6 от 30.09.2016 г. на тема: „Активирани с 

наночастици зеолити от летяща пепел за очистване на води“, с ръководител доц. д-р инж. С. 

Бойчева, Технически университет – София. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 10 170 лв. 

Преведени средства: 10 170 лв. 

Неизразходвани средства: 5193,56 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 

Признати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 13 

От тях с импакт фактор: 2 

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

Участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадените оценки от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на отчета за втори етап и окончателния от изпълнението на 

договор ДНТС/Словакия 01/6 от 30.09.2016 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 5193,56 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

3.  Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 
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1. Приема оценка „Много добър“ на научната част на отчета за втори етап и 

окончателния от изпълнението на договор ДНТС/Словакия 01/6 от 30.09.2016 г. 

2. Приема неизразходваните средства в размер на 5193,56 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

3.  Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

 

1.11.22. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/1 от 14.06.2018 г. на тема: „Кобалт-медиирани 

регулаторни механизми на хомеостазата на желязото“, с ръководител доц. Й. Глухчева, 

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 24 800 лв. 

Преведени средства: 24 800 лв. 

Неизразходвани средства: 5450,95 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 349,05 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 4 

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

Участия в научни форуми: 10 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор 

ДНТС/Русия 02/1 от 14.06.2018 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 5530) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на  19 349,05 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер 

на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 5450,95 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДНТС/Русия 02/1 от 14.06.2018 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Русия 02/1 от 14.06.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

5530) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на  19 349,05 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 5450,95 лв. да бъдат 

възстановени на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема, след възстановяване на неизразходваните средства, договор 

ДНТС/Русия 02/1 от 14.06.2018 г. да бъде приключен, като успешно реализиран 
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проект. 

 

1.11.23. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Франция 01/13 от 09.05.2017 г. на тема: „Динамика на 

нуклеолина: роля в УВ-индуцирани ДНК повреди и поправка с изрязване на нуклеотид“, с 

ръководител доц. д-р И. Угринова, Институт по молекулярна биология – БАН. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 16 000 лв. 

Преведени средства: 16 000 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 16 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 3 

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

Участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензента и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Много добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор 

ДНТС/Франция 01/13 от 09.05.2017 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 0812) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 16 000 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Предлага на ИС, договор ДНТС/Франция 01/13 от 09.05.2017 г. да бъде приключен, 

като успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема оценка „Много добър“ на научната част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДНТС/Франция 01/13 от 09.05.2017 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

0812) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 16 000 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер 

на 0,00 лв. 

3. Приема договор ДНТС/Франция 01/13 от 09.05.2017 г. да бъде приключен, 

като успешно реализиран проект. 

 

1.11.24. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/3 от 19.10.2018 г. на тема: „Climate-smart forestry in 

mountain regions (CLIMO)“ - КОСТ Акция № CA15226, с ръководител проф. д-р Ц. Златанов, 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

Преведени средства: 40 000 лв. 
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Неизразходвани средства: 15,48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 984,52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 3 (Q1) 

От тях с импакт ранг: 0 

Участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание дадената оценка от рецензентите и докладчика, ПНЕК приема оценка 

„Добър“ на научната част на окончателния отчет от изпълнението на договор ДКОСТ 01/3 

от 19.10.2018 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 5530) 

финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 984,52 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в размер на 

0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 15,48 лв. да бъдат възстановени на 

Фонд „Научни изследвания“. 

4. Предлага на ИС, договор ДКОСТ 01/3 от 19.10.2018 г. да бъде приключен, като 

успешно реализиран проект. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема оценка „Добър“ на научната част на окончателния отчет от 

изпълнението на договор ДКОСТ 01/3 от 19.10.2018 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор (№ 

5530) финансово становище, че разходите по договора за целия проект са признати и 

законосъобразни в размер на 39 984,52 лв. и че сумата на непризнатите разходи е в 

размер на 0,00 лв. 

3. Приема неизразходваните средства в размер на 15,48 лв. да бъдат възстановени 

на Фонд „Научни изследвания“. 

4. Приема, след възстановяване на неизразходваните средства, договор ДКОСТ 

01/3 от 19.10.2018 г. да бъде приключен, като успешно реализиран проект. 

 

1.11.25. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/19 от 28.09.2020 г. за 

провеждане на 18-ти Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на 

Българската Асоциация на Микробилозите, с ръководител проф. д-р Т. Кантарджиев, 

Национален център по заразни и паразитни болести. 

     Преведени средства: 6000 лв. 

     Неизразходвани средства: 0 лв. 

     Място на провеждане: гр. София  

     Период на провеждане: 30.09. – 2.10.2020 г. 

     Продължителност на научната програма: три дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници  50 (213 регистрирани 

общо, включително и за 

онлайн участие) 

 50 – 

присъствено 

(по списък) 
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От чужбина 5/50 10 % 50 лектора 

Млади учени, докторанти и 

постдокторанти/студенти  

6/50 12%  

Изнесени доклади 42 пленарни 

49 постерни 

  

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 

Въз основа на полученото положително становище: 

- ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/19 от 28.09.2020 г. 

- Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема техническия отчет по договор КП-06-МНФ/19 от 28.09.2020 г. 

2. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ВНЕК. 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-1525/29.04.2022 г. от проф. д.фз.н. Н. 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”. 

Разгледани бяха 1 проектно предложение, по което бяха представени допълнителни 

документи и 1 проектно предложение, по което не беше взето окончателно решение от ИС, 

поради предишен договор по друга КОСТ Акция на ръководителя на проектното 

предложение. След проверка и обсъждане ВНЕК взе следните решения: 

1. Проектно предложение: ФНИ-739 от 25.02.2022 

COST Акция: СА 19132 – European Network to Advance Best practices &amp; technoLogy on 

medication adherencE 

Период на изпълнение: 20.10.2020-19.10.2024 

Искана сума за две години: 40 000 лв. 

Ръководител: проф. дфн Г. Петрова-Ташкова 

Базова организация: Медицински университет – София  

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

липсват следните документи, които бяха изискани и представени допълнително: 

 Подписи в административното описание на проекта на ръководителя и членовете на 

научния колектив. Подпис на ръководителя в работната програма и финансовия план на 

проекта.  

 Приложения 4 за съгласие за обработка на лични данни от членовете на колектива. 

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-739 от 25.02.2022 г. по COST Акция - СА 19132 – European Network to 

Advance Best practices &amp; technoLogy on medication adherencE, с ръководител проф. дфн 

Генка Петрова-Ташкова. 

 

Решение на ИС:  
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Приема да се осигури съфинансиране от 40 000 лв. за 2 години на проектно 

предложение ФНИ-739 от 25.02.2022 г. по COST Акция - СА 19132 – European 

Network to Advance Best practices &amp; technoLogy on medication adherencE, с 

ръководител проф. дфн Генка Петрова-Ташкова. 

 

 

2. 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 Ц. Апостолова 

Базова организация: Нов български университет 

Несъответствие с процедурата: Няма 

Проектното предложение вече беше разгледано веднъж от ВНЕК и ИС на ФНИ, като 

решението на ИС с протокол 13 от 25.03.2022 г. е следното: 

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. 

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:  

Приема 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.  

 

 

2.2. Доклад с вх. № ФНИ-1498/28.04.2022 г. от доц. д-р А. Миланова- Председател на 

Експертната комисия 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 – Доклади на управителя. 

3.1. Доклад с вх. № ФНИ-1554 от 03.05.2022 г. от проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на 

ФНИ относно предложение за разпределение на дейности по програми ERA-NET. 

 

Решение на ИС: 
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 Във връзка с промени в програмите ERA-NET и в щатния състав на ФНИ приема 

следното разпределение на дейностите по текущите програми. 

За координатори на програмите: 

QUANTERA: доц. Боряна Хаджиева 

FLAG-ERA: доц. Боряна Хаджиева 

JP Urban Europe /EXPAND II/DUT: д-р Милена Александрова 

M-ERA: д-р Милена Александрова 

Biodiversa+/BiodivScen: Роза Кондова 

CORE Organic: Роза Кондова 

ICT AGRI FOOD: Любомира Христова 

EuroNanoMed: Бояна Русанова 

BiodivClim/BiodivRestor: Олга Рахнева 

CHIST-ERA: Ивета Цонева 

ERA MIN 3: Милена Филипова 

CHANSE: Камелия Янева 

 Всички служители на ФНИ да изпълняват функциите на сътрудници по проектите в 

съответствие с техните компетентности. За финансови и юридически експерти: 

Виолета Толева, адв. Иванка Андреева, Даниела Козовска. За административни 

дейности: Росица Беловска, Светлана Иванова. 

 За изпълнение на дейностите да бъдат подписани трудови или граждански договори 

или да бъдат продължени текущи такива на служителите. 

 

3.2. Доклад с вх. № ФНИ-1555 от 03.05.2022 г. от проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на 

ФНИ относно номиниране на експерт от ФНИ за участие в Научния комитет за разглеждане 

и класиране на проектни предложения подадени за участие в конкурс по програма South-East 

Asia-Europe в научно направление Климатични промени: устойчивост и адаптация. 

 

Решение на ИС:  
Определя проф. Бойко Георгиев, който да вземе участие като експерт от ФНИ в 

Научния комитет за разглеждане и оценяване на проектни предложения подадени за 

участие в Седмия конкурс по програмата в научно направление Климатични промени: 

устойчивост и адаптация по програма South-East Asia-Europe, като за участието му да 

бъде изплатено възнаграждение в размер на 300 лв. 

 

3.3. Доклад с вх. № ФНИ-1568 от 03.05.2022 г. от проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на 

ФНИ относно организиране на обучение по английски език за служителите на Фонд „Научни 

изследвания“. 

 

Решение на ИС:  
Приема да се проведе обучение по английски език за служителите на Фонд „Научни 

изследвания“. 

 

3.4. Доклад с вх. № ФНИ-1568 от 03.05.2022 г. от проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на 

ФНИ относно заплащане на възнаграждение за български експерти изготвили оценка на 

проектни предложения подадени за участие в конкурс по програма South-East Asia-Europe 

през 2021-2022 г. 

 

Решение на ИС:  
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Приема да бъде изплатено възнаграждение в размер на 260 лв., съгласно решение на 

ИС по точка 6.2 от Протокол 10/21.01.2022 г. за българските експерти участвали като 

оценители  в конкурса по програма South-East Asia-Europe през 2021-2022 г. 

 

По т. 4 от дневния ред – Разни. 

4.1. Молба с вх. №ФНИ-1413/18.04.2022 г. от проф. д-р Ж. Гочев, Декан на факултет „Горска 

промишленост“ към Лесотехнически университет,  ръководител на проект КП-06-МНФ/15 

от 24.09.2020 г. и Становище от адв. Андреева с вх. № ФНИ-1504/28.04.2022. 

Относно: Преразглеждане на Решение на Изпълнителен съвет с Протокол №11/25.02.2022 г. 

Обосновка: Моля да бъде преразгледано Решението на Изпълнителния съвет на ФНИ, 

Протокол №11/25.02.2022 г., да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ сумата от 

3600 лв., с аргумент, че десетата международна научно техническа конференция „Иновации 

в горската промишленост и инженерния дизайн“ е проведена присъствено. 

Включването в работата на конференцията на 22 колеги от чужбина чрез неприсъствена 

форма беше наложено от фостмажорни обстоятелства, а именно правителствена забрана - 

Решение № 673 от 25 септември 2020 година на Министерски съвет на РБ, взето една седмица 

преди провеждане на Десетата международна научно техническа конференция „Иновации в 

горската промишленост и инженерния дизайн“ (проведена от 1 октомври до 3 .октомври 2020 

г.). Освен изложеното по-горе, следва да изтъкнем и факта, че за подготовката и 

осигуряването на нормалното протичане на конференцията бяха извършени съответните 

финансови разходи - за наем на конферентни зали, за отпечатване на материали и много 

други, които бяха заплатени авансово, преди въвеждане на ограниченията. 

 

Решение на ИС:  

1. Решение ще бъде взето след представяне на одитно становище от регистриран 

одитор  по договор КП-06-МНФ/15 от 24.09.2020 г. 

2. След дискусия по казуса посочен по-горе ИС прие да бъдат предприети действия за 

промени в Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в 

Република България. 

 

4.2. Възражение с вх. № ФНИ-1348/18.04.2022 г. от проф. дмн А. Попиванова 

и проф. дмн Петър Бойваленков - Директор на Институт по Математика и Информатика, БАН 

и Становище от адв. Андреева с вх. № ФНИ-1539/03.05.2022 г. 

Относно: Решение на ИС на ФНИ от 25.02.2022г., публикувано в протокол № 11 на 

21.03.2022 г. на страницата на ФНИ, за което няма официално уведомление по телефон или 

електронна поща до Института по Математика и Информатика, БАН 

Обосновка: Възразяваме категорично срещу решението на ПНЕК и на ИС от 25.02.2022г. 

(протокол №11, публикуван на 21.03.2022 г.) за възстановяване на средства по Договор КП- 

06-МНФ/1 от 29.07.2020 г. между ФНИ и ИМИ-БАН, защото то противоречи на Договора. 

 

 

Решение на ИС:  

1. Решение ще бъде взето след представяне на одитно становище от регистриран 

одитор  по договор КП-06- МНФ/1 от 29.07.2020 г. 

2. След дискусия по казуса посочен по-горе ИС прие да бъдат предприети действия за 

промени в Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в 

Република България. 
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4.3.Молба с  вх. № ФНИ-1501/28.04.2022 г. от д-р Л. Минкова – изследовател по договор КП-

06-ПБ/8 от 28.09.2021 г., с акроним TWR-SIC, на тема „Превеждайки“ правата на жените - 

изследване на Истанбулската конвенция“ по Национална научна програма „Петър Берон и 

НИЕ“. 

Относно: Моля за прекратяване на административен договор № КП-06-ДБ/8, подписан на 

17.12.2021 г. между Фонд „Научни изследвания“, от една страна, и Лиана Минкова 

(изследовател) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (базова научна 

организация), от друга страна, за финансиране на проект по Национална научна програма 

„Петър Берон и НИЕ“, вх. номер КП-06-ПБ/8 от 28.09.2021 г., с акроним TWR-SIC, поради 

несъвместимост между Проекта и друг дългосрочен изследователски проект, който предстои 

да ръководя. 

Договорът с № КП-06-ДБ/8 предстоеше да влезе в сила на 30.05.2022 г. Съответно по Проекта 

не са извършени дейности и не са разходвани никакви средства. 

 

Решение на ИС:  

1.Приема да бъде прекратен договор КП-06-ПБ/8 от 28.09.2021 г., с акроним TWR-

SIC, на тема „Превеждайки“ правата на жените - изследване на Истанбулската 

конвенция“ по Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“ . 

2. След възстановяване на средства в размер на 120 000 лв. на ФНИ в едномесечен 

срок от уведомяването за решението и да бъде подписан протокол- споразумение за 

прекратяване на договора. 

 

 

Секретари: ……………….    Председател: …………………… 

  

(доц. д-р Боряна Хаджиева)     (проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

…................................. 

(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:…………………………………. 
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7. Доц. д-р Божин Божинов:………………………………… 

 

8. Проф. д-р Стефан Сивков:…………………………………. 

 

9. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:………………………… 

 

10.  Д-р Милена Дамянова:……………………………………. 

 


