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П Р О Т О К О Л 

№ 27/14.10.2022 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 14.10.2022 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 

 

Гост:  

Проф. дхн Георги Вайсилов 

 

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 Обществени науки 

- ПНЕК по Медицински науки 

- ПНЕК по Физически науки 

- ПНЕК по Химически науки 
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- ПНЕК по Селскостопански науки 

- ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество 

2. Доклади на ВНЕК. 

3. Актуализация ГОП 

4. Обявяване на конкурси 

5. Доклади на Управител. 

6. Разни. 

 

 

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

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-3323/26.09.2022 г. от проф. К. Вутова – председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Математически науки и информатика 

към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на 

договори 

 

1.1.1. Доклад с вх. №ФНИ-2225/23.06.2022 г. от доц. д-р Е. Господинова, ръководител на 

проект по договор №КП-06 Н22/5 от 07.12.2018 г. на тема: „Изследване на приложението на 

нови математически методи за анализ на кардиологични данни“, базова организация: 

Институт по Роботика, БАН.  

Относно: Промяна във финансовия план за втори етап на проекта 

Обосновка: „В момента се изпълнява втори етап на проект с вх. № Н22/10 на тема: 

Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични 

данни“. По проекта освен базовата организация: Институт по роботика-БAH работят две 

партньорски организации: Институт по математика и информатика-БAH и Медицински 

Университет-Варна. 

Предложението за промяна на финансовия план на основание чл. 7 (3) от Договор № КП-06-

Н22/5 от 07.12.2018 г. с Фонд „Научни изследвания“ е направено по реда, определен от чл. 

71 във връзка с чл. 72 (3) от Правилника на Фонда. Промяната във финансовия план касае 

само базовата организация. 

За успешното финализиране на работата по проекта е необходимо промяна на финансовия 

план, а именно прехвърляне на средства между различните групи допустими преки разходи 

в размер на 17.6%, като не се нарушават максималните стойности, определени по 

съответните пера. 

Предлагам част от средствата, в размер на 2000 лв. по перо 1 „Възнаграждения на млади 

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

финансиране от проекта на основен трудов договор“ да бъдат прехвърлени към перо 4 

„Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“, като общата сума 

за втория етап по това перо ще стане 7 153.79 лева, което е 11.78% от Преките Допустими 

Разходи (ПДР) и не надвишава допустимия максимален процент разходи по съответното 

перо. Мотивите за това прехвърляне са невъзможност да усвоим в пълен размер на тези 

средства, но те биха ни дали възможност с прехвърлянето им към перо 4 да популяризираме 

резултатите от проекта сред българската и чуждестранната научна общественост. Тези 

средства ще бъдат използвани за подобряване на сайта, разработен по проекта, както и 

за създаването на онлайн сборник от изнесените доклади в организираната от екипа на 

проекта научна конференция с международно участие “STEMedu - Science, Technology, 

Engineering, Mathematics, Education - 2022”. Специален аспект на конференцията е 

приложенията на нови математически методи в медицината, свързан с темата на 

проекта. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 27/14.10.2022         3 

 

 

Част от средствата по перо 2 „Разходи за командировки“ в размер на 8700 лв. предлагам 

да бъдат прехвърлени към перо 5 „Разходи за материали, консумативи и други допустими 

разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“, като общата сума за втория етап ще 

стане 17002.01 лева за базовата организация или 20 380.72 лева общо за проекта, което е 

33.55% от ПДР и не надвишава допустимия максимален процент разходи от 45% от ПДР 

по съответното перо. Мотивите за това прехвърляне са свързани с извънредните мерки, 

въведени във връзка с Ковид-19, които доведоха до отлагането на голяма част от научните 

форуми или преминаването им във виртуален режим, поради което не е възможно да бъдат 

изразходени до края на втория етап на оставащите средства по това перо. Прехвърлянето 

на тези средства към перо 5 ще позволи да издадем монография в академично издание, 

включваща резултатите по проекта, както и публикация на още 2 статии в списания с 

отворен код и висок импакт фактор. 

Приложения 

1. Оригинален финансов план на проекта. 

2. Актуализиран финансов план на етап 1, съгласно Протокол № 11/31.07.2020 г. 

3. Финансов план при отчет на етап 1 за базовата организация, двете партньорски 

организации и общо за трите организации. 

4. Финансов план за етап 2. 

5. Актуализиран финансов план за етап 2.“ 

Решение на ПНЕК:   

След изготвено становище от финансовия експерт на ФНИ и 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 за промяна във финансовия план на 

втори етап на проект по договор № КП-06 Н22/5 от 07.12.2018  г., а именно: прехвърляне на 

2 000 лв. от перо 1 „Възнаграждения на млади учени за работа по докторска дисертация, на 

пост-докторанти или на учени, наети с финансиране от проекта на основен трудов договор“ 

в перо 4 „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ (3,29% от 

ПДР за етапа) и 8 700 лв. от перо 2 „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за материали, 

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

(14,32% от ПДР за етапа).  Исканото преразпределение от 10 700 лв. е 17,62% от ПДР за етап 

2 (60 739,24 лв.) и е съгласно насоките на конкурса. Направените промени да бъдат отразени 

при отчитането на втори етап на проекта и да бъде изразена благодарност към този договор 

в съответните планувани материали при създаването на онлайн-сборника. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи исканата промяна, като бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС:   

Приема прехвърляне на 2 000 лв. от перо 1 „Възнаграждения на млади учени за работа 

по докторска дисертация, на пост-докторанти или на учени, наети с финансиране от 

проекта на основен трудов договор“ в перо 4 „Разходи за външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“ (3,29% от ПДР за етапа) и 8 700 лв. от перо 2 

„Разходи за командировки“ в перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“ (14,32% от ПДР за 

етапа).  Исканото преразпределение от 10 700 лв. е 17,62% от ПДР за етап 2 (60 739,24 

лв.). Да бъде сключено допълнително споразумение. 

 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 27/14.10.2022         4 

 

 

1.1.2. Обсъждане на Доклад за напредък на проект КП-06 ДВ/7 от 18.12.2019 г. на тема: 

„Categorical Kaehler Geometry and Applications” (CKGA), с ръководител проф. Л. Кацарков, 

ННП ВИХРЕН.   

Решение на ИС в Протокол №9 от 09.12.2021 г.: „При получаване на задоволителна оценка 

при оценяване изпълнението на първата година на проекти по договори, финансирани по 

Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската 

наука“ /ВИХРЕН/, ръководителите следва да подадат доклад за напредъка на проекта през 

втората година, спазвайки указанията на ФНИ за предаване на научен отчет, информация 

за изразходването на финансовите средства по проекта и назначения персонал. Срокът за 

подаване на доклада е 1 месец след приключване на втората година. Одобрението на 

доклада за напредъка от ИС е условие за финансирането на четвъртата година от 

изпълнението на съответния проект.“ 

Решение на ПНЕК: 

След обстойно запознаване с изпратените материали от ръководителя на проекта се установи, 

че подаденият доклад за напредъка на проекта през втората година е при спазване на 

указанията на ФНИ за предаване на научен отчет, информация за изразходването на 

финансовите средства по проекта и назначения персонал. Докладът е предаден в указания 

срок. Материалите съдържат информация, фактическа и описателна на: (а) Научен отчет за 

втората година; (б) копия от статии за 2021; (в) копия от трудови договори; (г) таблица с 

информация за проекта; (д) финансов отчет; (е) работна програма за третата година на 

проекта и др.  

Брой докторанти в проекта:       1 

Брой млади учени в проекта:       4 

Брой научни публикации втори етап:     3 

От тях с импакт фактор втори етап:     3 

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

От тях с благодарност и към други проекти втори етап:   3 

Участия в научни форуми втори етап:     9 

Въпреки не голямата като бройки публикационна активност, трябва да отбележим, че едната 

от излезлите статии е в обем от 110 стр., а останалите две са по 20 страници. Двама от младите 

учени са от България, а другите двама са от чужбина (Мексико, Естония). 

ПНЕК приема доклада за напредък на проект КП-06 ДВ/7 от 18.12.2019 г. и оценява 

положително дейността по проекта и постигнатите резултати, подкрепени с публикации. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи решението на комисията. 

 

Решение на ИС:  
Приема доклада за напредък на проект КП-06 ДВ/7 от 18.12.2019 г. и оценява 

положително дейността по проекта и постигнатите резултати, подкрепени с 

публикации 

 

1.1.3. Доклад с вх. №ФНИ-2950/10.08.2022 г. от проф. дмн М. Божкова, ръководител на 

проект по договор №КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. на тема: „Теория на разклоняващи се 

стохастични процеси: асимптотичен анализ, статистически изводи и моделиране на 

популации със сложна структура“, базова организация: Софийски университет "Св. Кл. 

Охридски".  

Относно: Повторно удължаване на втори етап на проекта с още 6 месеца 
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Обосновка: „С настоящето бих искала да ви информирам и моля да разрешите удължаване 

на горепосочения договор с 6 месеца, до 16.06.2023 г. Основанието за исканото удължение 

е свързано с: 

• организиране и провеждане на предвиден в дейностите по договора международен 

уъркшоп в България на участниците по проекта и поканени водещи учени от чужбина, с цел 

обмяна на опит и създаване на перспективна творческа и креативна атмосфера за 

привличане на млади учени и студенти; 

• довършване, публикуване и разпространение на научни изследвания от актуално 

значение, свързани с моделиране на ракови заболявания, епидемии и други приложения в 

медицината чрез стохастични разклоняващи се процеси, в частност породените такива в 

отговор на обществения интерес от продължаващата пандемия КОВИД’ 19; 

• наличието на значителна сума от неизразходвани средства по т. 2 „Разходи за 

командировки“ поради продължаващата пандемия КОВИД’19; 

• възможности за участие в предстоящи международни научни конференции в 

областта на тематиката на проекта между които: 

15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics 

(CMStatistics 2022) that will be hosted by King's College London, 17-19 December 2022, 

http://www.cmstatistics.org/CMStatistics2022/;; 

12th International Conference of the International Biometric Society's Eastern Mediterranean 

Region will be held in Izmir on May 15-18, 2023, https://www.1inkedin.com/groups/9210593/ 

10th International Workshop on Applied Probability, Thessaloniki, June 2023, 

http://iwap2020.web.auth.gr/; 

които ще се проведат в края на 2022 и през първата половина на календарната 2023 г. 

Бих искала да ви уверя, че работата по проекта се движи в планираните срокове и има 

получени и публикувани множество резултати по работните проекти. 

Базовата организация - Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е информирана за 

исканото удължение.“ 

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 още 6 месеца (Протокол на ПНЕК 

№7/22.03.2022 г.). Общото удължаване на срока на втори етап става 12 месеца. След 

промяната проект по договор № КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. трябва да приключи на 

16.06.2023 г. Срок на подаване на отчета 16.07.2023 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за удължаване на срока на втори етап на проект 

по договор № КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. с още 6 месеца, като общото удължаване на срока 

на втори етап става 12 месеца. След промяната проект по договор № КП-06 Н22/3 от 

04.12.2018 г. трябва да приключи на 16.06.2023 г. Срок на подаване на отчета 16.07.2023 г. 

Предлага да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема искането за удължаване на срока на втори етап на проект по договор № КП-

06 Н22/3 от 04.12.2018 г. с още 6 месеца, като общото удължаване на срока на втори 

етап става 12 месеца. След промяната проект по договор № КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 

г. трябва да приключи на 16.06.2023 г. Срок на подаване на отчета 16.07.2023 г. Да 

бъде сключено допълнително споразумение. 
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1.1.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 12/1 от 11.12.2017 г. на тема: „Числени методи и 

алгоритми за задачи с дробна дифузия“ с ръководител доц. д-р Ст. Харизанов, базова 

организация: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, във връзка 

с доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/12/12.07.2022 г. на регистриран одитор 

№0301.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 24 943,58 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 35 056,42 лв. 

Преведени средства за втори етап: 48 856,42 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 13 800 лв.  

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

Неизразходвани средства втори етап: 27 909,89 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 45 890,11 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 80 946,53 лв. 

(I етап - 35 056,42 лв.; II етап – 45 890,11 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 27 909,89 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации втори етап/ общо за двата етапа: 20/32   

От тях с импакт фактор втори етап/ общо за двата етапа: 5/8  

От тях с импакт ранг без импакт фактор втори етап/ общо за двата етапа: 8/14   

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

От тях с благодарност и към други проекти втори етап/ общо за двата етапа: 20/32 

Участия в научни форуми втори етап/ общо за двата етапа: 23/38 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 12/1 от 11.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/12/12.07.2022 г. на 

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

№ ДН 12/1 от 11.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 80 946,53 лв. 

Признати разходи за втори етап: 45 890,11 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 27 909,89 лв. 

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

на 27 909,89 лв. е възстановена с платежно нареждане от 07.07.2022 г.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор № ДН 12/1 

от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

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

 

 Решение на ИС:   
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1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема много добра оценка на 

научната част на проект по договор № ДН 12/1 от 11.12.2017 г., на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/12/12.07.2022 г. на 

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

договор № ДН 12/1 от 11.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 80 946,53 лв. 

Признати разходи за втори етап: 45 890,11 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 27 909,89 лв. 

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

общо на 27 909,89 лв. е възстановена с платежно нареждане от 07.07.2022 г.  

4. Приема проект по договор № ДН 12/1 от 11.12.2017 г. да бъде приключен като 

успешен, като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

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

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 12/4 от 12.12.2017 г. на тема: „Съвременни 

аналитични и числени методи за нелинейни диференциални уравнения с приложения във 

финансите и опазването на околната среда“ с ръководител доц. дмн М. Колева, базова 

организация: Русенски университет "Ангел Кънчев", във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 94ЙЙ/9/05.07.2022 г. на регистриран одитор №0301.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 80 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 610,64 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 39 389,36 лв. 

Преведени средства за втори етап: 40 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 610,64 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 40 610,64 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 10 178,93 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 30 431,71 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 69 821,07 лв. 

(I етап - 39 389,36 лв.; II етап – 30 431,71 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 10 178,93 лв. 

Брой докторанти в проекта:       1 

Брой млади учени в проекта:       2 

Брой научни публикации втори етап:     48    (33 за етап 1) 

От тях с импакт фактор втори етап:     15    (12 за етап 1) 

От тях с импакт ранг без импакт фактор втори етап:   30    (28 за етап 1) 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор) втори етап: 35 

От тях с благодарност и към други проекти втори етап:   13 

Участия в научни форуми втори етап:     27 

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 12/4 от 12.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/9/05.07.2022 г. на 

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

№ ДН 12/4 от 12.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 69 821,07 лв. 

Признати разходи за втори етап: 30 431,71 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 10 178,93 лв. 

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

на 10 178,93 лв.  

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

успешното приключване на договор № ДН 12/4 от 12.12.2017 г., като бъде подписан протокол 

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

изисквания за извършването му. 

 

 Решение на ИС:   

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

научната част на проект по договор № ДН 12/4 от 12.12.2017 г., на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/9/05.07.2022 г. на 

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

договор № ДН 12/4 от 12.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 69 821,07 лв. 

Признати разходи за втори етап: 30 431,71 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 10 178,93 лв. 

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

общо на 10 178,93 лв.  

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

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

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

изисквания за извършването му. 

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 12/7 от 15.12.2017 г. на тема: „Иновативна платформа 

за интелигентни адаптивни видео игри за обучение (APOGEE)“ с ръководител проф. д-р Б. 

Бончев, базова организация: Софийски университет "Св. Климент  Охридски", във връзка с 

доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/10/06.07.2022 г. на регистриран одитор 

№0301.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 3 057,77 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 56 942,23 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  
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Прехвърлени средства от първи етап: 3 057,77 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 63 057,77 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 16 690,76  лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 46 367,01 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 103 309,24 лв. 

(I етап - 56 942,23 лв.; II етап – 46 367,01 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 16 690,76 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3  

Брой млади учени в проекта: 4  

Брой научни публикации втори етап/ общо за двата етапа: 17/40  

От тях с импакт фактор втори етап/ общо за двата етапа: 2/4  

От тях с импакт ранг без импакт фактор втори етап/ общо за двата етапа: 10/13  

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор) втори етап/ общо за двата етапа: 6/24 

От тях с благодарност и към други проекти втори етап/ общо за двата етапа: 16   

Участия в научни форуми втори етап/ общо за двата етапа: 14/31 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № ДН 12/7 от 15.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/10/06.07.2022 г. на 

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

№ ДН 12/7 от 15.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 103 309,24 лв. 

Признати разходи за втори етап: 46 367,01 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 16 690,76 лв. 

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

на 16 690,76 лв.  

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

успешното приключване на договор № ДН 12/7 от 15.12.2017 г., като бъде подписан протокол 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС:   

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

научната част на проект по договор № ДН 12/7 от 15.12.2017 г., на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94ЙЙ/10/06.07.2022 г. на 

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

договор № ДН 12/7 от 15.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 103 309,24 лв. 

Признати разходи за втори етап: 46 367,01 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 16 690,76 лв. 

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

общо на 16 690,76 лв.  

4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема проект по договор № ДН 12/7 от 

15.12.2017 г. да бъде приключен като успешен, като бъде подписан протокол за 
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приключване при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

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

договор №КП-06 М32/1 от 07.12.2019 г. на тема: „Стратегии за подобряване на качеството 

на моделите, намерени от алгоритми за машинно обучение  с  приложение към квантовата 

томография“ с ръководител ас. д-р В. Иванова, базова организация: Институт по математика 

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

885/08.03.2022 г. на регистриран одитор №0301.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 7 579,92 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 12 420,08 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 7 579,92 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации: 2  

От тях с импакт фактор: 2  

От тях с импакт ранг: 0  

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Брой участия в научни форуми: 9 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № КП-06 М32/1 от 07.12.2019 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-885/08.03.2022 г. на 

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

№ КП-06 М32/1 от 07.12.2019 г., както следва: 

Признати разходи: 12 420,08 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 7 579,92 лв. 

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

на 7 579,92 лв.  

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

приключване на договор № КП-06 М32/1 от 07.12.2019 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

Решение на ИС:   

1. На основание, че една от публикациите по проекта засяга повече от една дейност, 

ИС приема добра оценка на научната част на проект по договор № КП-06 М32/1 от 

07.12.2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-885/08.03.2022 г. на 

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

договор № КП-06 М32/1 от 07.12.2019 г., както следва: 

Признати разходи: 12 420,08 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 7 579,92 лв. 

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

общо на 7 579,92 лв.  

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № КП-06 М32/1 от 

07.12.2019 г. да бъде приключен като успешен, като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н42/1 от 27.11.2020 г. на тема: „Изследване приложението 

на статистиката и машинното обучение в електрониката“ с ръководител доц. д-р М. Иванова, 

базова организация: Технически университет – София, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № ФНИ-1987/07.06.2022 г. на регистриран одитор №0372.  

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Сума за ДМА: 50 000 лв. 

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

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

Преведени средства за първо етап (общо): 110 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (основен бюджет): 19 310,66 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 4 312,40 лв. 

Общо неизразходвани средства за първи етап: 23 623,06 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 86 376,94 лв. 

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0,00 лв. 

Сума, предвидена за втори етап: 60 000 лв.  

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

Брой докторанти в проекта: зачислени двама (от 2021 г.) 

Брой млади учени в проекта: двама млади и двама постдокторанти 

Брой научни публикации за етап 1: 25 (след редукция 21,5) 

От тях с импакт фактор: 2 (2) 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 17 (13,5) 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 16 

От тях с благодарност и към други проекти: 8 

Участия в научни форуми: 22 уч. в 9 н. форума 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част на проект по договор № КП-06 Н42/1 от 27.11.2020 г.  
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище вх. № ФНИ-

1987/07.06.2022 г. на регистриран одитор №0372, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 86 376,94 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н42/1 от 27.11.2020 г. в 

размер на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение. Сумата, която ще бъде 

преведена е 54 579,34 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата по т. 5 – 5 420,66 лв. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 19 310,66 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа (55 560 лв.), в размер на 13 890 лв. да се 

прехвърли за втори етап на проекта. 

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

420,66 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап 

на проекта. 

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

4 312,40 лв., да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап, по същото перо на финансовия 

план. 

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 78 202,40 лв. 

 

Решение на ИС:   

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

научната част на проект по договор № КП-06 Н42/1 от 27.11.2020 г.  

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

ФНИ-1987/07.06.2022 г. на регистриран одитор №0372, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 86 376,94 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н42/1 от 27.11.2020 г. в 

размер на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение. Сумата, която ще 

бъде преведена е 54 579,34 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. 

е приспадната сумата по т. 5 – 5 420,66 лв. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 19 310,66 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа (55 560 лв.), в размер на 

13 890 лв. да се прехвърли за втори етап на проекта. 

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

на  5 420,66 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

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

размер на 4 312,40 лв., да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап, по същото перо 

на финансовия план. 

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 78 202,40 лв., от които 

4 312,40 лв. за ДМА. 

 

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

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

диференциални уравнения и техните приложения в моделирането на нелинейни процеси“ с 

ръководител доц. д-р Г. Бояджиев, базова организация: Институт по математика и 

информатика, във връзка с доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-2501/08.07.2022 г. 

на регистриран одитор №0301.  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Сума за ДМА: 50 000 лв. 

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

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

Преведени средства за първо етап (общо): 110 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (основен бюджет): 199,04 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 4 376,90 лв. 

Общо неизразходвани средства за първи етап: 4 575,94 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 105 424,06 лв. 

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

Общо 206,08 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 180,32 лв. 

Превишение на разходите за одит: 25,76 лв. 

Сума, предвидена за втори етап: 60 000 лв.  

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

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 1: 14 

От тях с импакт фактор: 7 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 4  

От тях с благодарност само към този проект на ФНИ: 8 

От тях с благодарност и към други проекти: 6  

Брой участия в научни форуми: 22 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № КП-06 Н42/2 от 27.11.2020 г.  

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

2501/08.07.2022 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 105 424,06 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н42/2 от 27.11.2020 г. в 

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

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

от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 206,08 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 180,32 лв. 

Превишение на разходите за одит: 25,76 лв. 

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

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

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

допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на  199,04 лв. да 

бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

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

4 376,90 лв., да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап, по същото перо на финансовия 

план. 
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7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 64 575,94 лв. 

 

Решение на ИС:   

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

на проект по договор № КП-06 Н42/2 от 27.11.2020 г.  

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

ФНИ-2501/08.07.2022 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 105 424,06 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н42/2 от 27.11.2020 г. в 

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

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

т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 206,08 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 180,32 лв. 

Превишение на разходите за одит: 25,76 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на  199,04 

лв. да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

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

на 4 376,90 лв., да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап, по същото перо на 

финансовия план. 

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 64 575,94 лв., от които 

4 376,90 лв. за ДМА. 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-3610/11.10.2022 г. от проф. К. Вутова – председател на 

постоянната Научно-експертна комисия по Математически науки и информатика 

към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители 

на договори 

 

1.2.1. Доклад с вх. №ФНИ-3221/14.09.2022 г. от доц. д-р Е. Господинова, ръководител на 

проект по договор №КП-06 Н22/5 от 07.12.2018 г. на тема: „Изследване на приложението на 

нови математически методи за анализ на кардиологични данни“, базова организация: 

Институт по Роботика, БАН. 

Относно: Повторно удължаване на втори етап на проекта с още 6 месеца 

Обосновка: „На основание чл. 3 (4) от Договор № КП-06-Н22/5 от 07.12.2018 г. с Фонд 

„Научни изследвания“ по научно-изследователски проект на тема: „Изследване на 

приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни“ и чл. 75 

(1)(2) от Правилника на ФНИ Ви моля за второ удължаване срока на изпълнение на втория 

етап на проекта с 6 (шест) месеца. Датата на която трябва да приключи изпълнението на 

проекта е 14.12.2022 г., а датата на която се предполага да приключи изпълнението на 

проекта с удължението, ако бъде прието е 14.06.2023 г., а крайната дата на която да бъде 

представен съответният отчет е 14.07.2023. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 27/14.10.2022         15 

 

 

Съгласно чл. 75 (1) от Правилника на ФНИ, предложението за удължаване на срока за 

изпълнение на проекта е съгласувано с ръководителя на базовата организация, а 

ръководителите на двете партньорски организации са уведомени за това. 

Мотивите за исканото повторно удължаване на срока с 6 (шест) месеца за изпълнение на 

Етап 2 на проекта са следните: 

На 23 юни 2022 г. подадохме уведомление (вх. № ФНИ-2225 от 23 юни 2022 г.) до Управителя 

на Фонд „Научни изследвания“ за промяна на финансовия план на проекта, като решението 

се очаква да излезе през октомври 2022 г. Времето от два месеца (14.12.2022 г. е датата за 

приключване на проекта) няма да ни е достатъчно за успешното приключване на 

оставащите дейности по 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 още 6 месеца (Протокол на ПНЕК 

№7/22.03.2022 г.). Общото удължаване на срока на втори етап става 12 месеца. След 

промяната проект по договор № КП-06 Н22/5 от 07.12.2018 г. трябва да приключи на 

14.06.2023 г. Срок на подаване на отчета 14.07.2023 г. 

ПНЕК предлага на ИС да подкрепи искането за удължаване на срока на втори етап на проект 

по договор № КП-06 Н22/3 от 04.12.2018 г. с още 6 месеца, като общото удължаване на срока 

на втори етап става 12 месеца. След промяната проект по договор № КП-06 Н22/5 от 

07.12.2018 г. трябва да приключи на 14.06.2023 г. Срок на подаване на отчета 14.07.2023 г. 

Предлага да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема искането за удължаване на срока на втори етап на проект по договор № КП-

06 Н22/3 от 04.12.2018 г. с още 6 месеца, като общото удължаване на срока на втори 

етап става 12 месеца. След промяната проект по договор № КП-06 Н22/5 от 07.12.2018 

г. трябва да приключи на 14.06.2023 г. Срок на подаване на отчета 14.07.2023 г. 

Предлага да бъде сключено допълнително споразумение. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н42/4 от 08.12.2020 г. на тема: „Дигитална достъпност за 

хора със специални потребности: методология, концептуални модели и иновативни 

екосистеми“ с ръководител проф. д-р Г. Богданова, базова организация: Институт по 

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

2526/08.07.2022 г. на регистриран одитор №0301.  

Данни за проекта  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ:  88%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Сума за ДМА: 50 000 лв. 

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

Преведени средства за ДМА за първи етап: 25 000 лв. 

Преведени средства за първо етап (общо): 85 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (основен бюджет): 5 866,03 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 0,00 лв. 

Общо неизразходвани средства за първи етап: 5 866,03 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0,00 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 79 133,97 лв. 

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

Общо 469,02 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 410,34 лв. 

Превишение на разходите за одит: 58,62 лв. 

Сума, предвидена за втори етап: 60 000 лв.  

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 25 000 лв.  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации за етап 1: 20 

От тях с импакт фактор: 2  

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 4  

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 13 

От тях с благодарност и към други проекти: 7 

Участия в научни форуми: 15 (62 доклада) 

Решение на ПНЕК:   

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

част на проект по договор № КП-06 Н42/4 от 08.12.2020 г.  

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

2526/08.07.2022 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 79 133,97 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н42/4 от 08.12.2020 г. в 

размер на 60 000 лв. Сума за ДМА  и ДНМА за втори етап в размер на 25 000 лв. Сумата, 

която ще бъде преведена е 85 000 лв. 

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

от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 469,02 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 410,34 лв. 

Превишение на разходите за одит: 58,62 лв. 

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

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

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

допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства от основния бюджет, в размер на 5 866,03 лв., да 

бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 90 866,03 лв.  

 

Решение на ИС:   

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

на проект по договор № КП-06 Н42/4 от 08.12.2020 г.  

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

2526/08.07.2022 г. на регистриран одитор №0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 79 133,97 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н42/4 от 08.12.2020 г. в 

размер на 60 000 лв. Сума за ДМА  и ДНМА за втори етап в размер на 25 000 лв. 

Сумата, която ще бъде преведена е 85 000 лв. 
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4. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет не съответства на 

т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 469,02 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 410,34 лв. 

Превишение на разходите за одит: 58,62 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства от основния бюджет, в размер на 5 866,03 лв., 

да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 90 866,03 лв., от които 25 000 

лв. за ДМА. 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-3645/12.10.2022 г. от проф. Соня Милева - Божанова – 

председател на постоянната Научно-експертна комисия по Обществени науки към 

Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на 

договори 

 

1.3.1. Уведомление с изх. № ФНИ-3528 от 05.10.2022 г., от гл. ас. д-р Е. Здравкова-Величкова,  

ръководител на проект по договор КП-06-М 35/1 от 18.12.2019 г. на тема: „Модел за 

проучване и повишаване на авторско-правната грамотност в медиите в университетска 

среда“, базова организация: УНИБИТ 

Относно: промяна във финансов план, съгласно чл. 71 и чл. 72, ал. 3 от Правилника на ФНИ  

Обосновка: ръководителят на проекта изисква прехвърляне на финансови средства между 

различните групи допустими преки разходи както следва: от перо „Разходи за командировки“ 

да бъдат прехвърлени: 4438.61 лв. към перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“; Промяната се налага поради възникналата епидемиологична 

обстановка, свързана с COVID-19. Много от предвидените пътувания по проекта не се 

осъществиха и се наложи виртуално участие в международно конференции. Таксите 

правоучастие трябваше да бъдат изплащани от перо : Консумативи, което не беше 

предвидено; 21.00 лв. към перо „Разходи за ДМА и ДНМА“. Промяната се налага заради по-

висока сума закупена техника за конферентно обезпечаване на зала „Тържествена“ в базовата 

организация УниБИТ. 

От перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ да бъде 

прехвърлена сумата от 978.73 лв. към перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“. Промяната е заради платени такси участие в международни форуми, 

които не бяха планувани като такси, а като присъствено участие, съответно планирани като 

командировки на членовете на научния колектив. 

Приложения: 

Финансов план на проекта 

Актуализиран финансов план 

Решение на ПНЕК:  

ПНЕК по Обществени науки приема да бъдат прехвърлени общо 5417.34. лв. (4438.61 лв. от 

перо “Разходи за командировки“ и 978.73 лв. от перо „Разходи за външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на проекта“) в перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“, както и 21.00 лв от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за 

ДМА и ДНМА“. Това представлява 18,94 % от преките допустими разходи (28700,00 лв.) на 
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договор КП-06-М 35/1 от 18.12.2019 г. Съгласно чл. 72, ал. 3 от Правилника на ФНИ 

исканите промени във финансовия план надвишават 15% от преките допустими разходи за 

първия етап на проекта и биха могли да се извършат по реда на чл. 71, който изисква 

сключване на допълнително споразумение.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 5417.34. лв. (4438.61 лв. от перо “Разходи за 

командировки“ и 978.73 лв. от перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта“) в перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“, както и 21.00 лв от перо „Разходи за командировки“ в перо 

„Разходи за ДМА и ДНМА“. Това представлява 18,94 % от преките допустими 

разходи (28700,00 лв.) на договор КП-06-М 35/1 от 18.12.2019 г., като се сключи 

допълнително споразумение към договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ.  

 

1.3.2. Уведомление с вх. № ФНИ- 3162 от 7.09.2022 г.,  от гл. ас. д-р С. Ефтимова-Илиева, 

ръководител на проект по договор КП-06-Н 45/2 от 30.11.2020 г., на тема: „Изследване на 

нагласите към терапевтичния потенциал на четенето в нетипични ситуации за индивида“ 

Базова организация: УНИБИТ 

Относно: Удължаване на срока за изпълнение на проекта с още 6 месеца, считано от датата 

на изтичане на първото удължение с 6 месеца, което е до 30.11.2022г., исканото второ 

удължение е до 30.05.2023 г. 

Обосновка: Удължаването на проекта е необходимо: 

- за да се изпълнят всички предвидени дейности в Работната програма, които не са били 

изпълнени поради Ковид пандемията. 

- да се популяризират резултатите от проведените дейности на български и международни 

научни форуми през пролетта на 2023г. 

- да се публикуват допълнителни статии по проекта.  

Исканото удължаване няма да наруши заложените финансови параметри. 

Предложението за удължаване на проекта с още 6 месеца е съгласувано с ректора на 

УНИБИТ – проф.дн И. Петева.  

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, предвид предишно удължаване на срока с 6 

месеца /ПНЕК, Протокол 8, 21.03.2022 г./, ПНЕК по Обществени науки приема договор  КП-

06-Н45/ 2 от 30.11.2020 г. да бъде удължен с още 6 (шест) месеца до 30.05.2023 г. след 

сключване на допълнително споразумение. Срок за предаване на отчета  – 30.06.2023  година. 

 

Решение на ИС: 

Приема първи етап на договор КП-06-Н45/ 2 от 30.11.2020 г., да бъде удължен с още 6 

(шест) месеца до 30.05.2023 г. г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Срок за предаване на отчета за етап 1 – 30.06.2023  год. 

  

 

1.3.3. Уведомление с вх. № ФНИ- 3204 от 12.09.2022г.,  от доц. д-р М. Николова, 

ръководител на проект по договор КП-06-Н55/1 от 15.11.2022 г., на тема: „Развитие на 

селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“, 

Базова организация: СА „Д.А.Ценов“ , гр.Свищов. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив на проекта 
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Обосновка: Промяната в научния колектив на проекта се налага поради напускане по 

собствено желание на колектива на гл. ас. д-р Р. Ненова, експерт за БО, която прекратява 

правоотношения с БО, считано от 5.09.2022г. 

Ръководителят на проекта предлага в научния колектив да се присъедини проф. д-р 

М. Петрова, която заема длъжността Водещ изследовател към Института за научни 

изследвания, СА „Д.А.Ценов“, гр.Свищов. Тя е доцент във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

и професор в катедра „Мениджмънт“ ИСМА, Рига, Латвия. 

Проф. Петрова е признат учен с богат професионален опит като университетски 

преподавател и научен изследовател. Има международна репутация и отлични научни 

постижения. За последните пет години има 32 публикации в Scopus и 28 в WoS. Участва в 

организационни комитети на научни конференции, изнася лекции като гост-лектор, има 

експертиза като ръководител на научни проекти – международни и национални. 

Присъединяването на проф. Петрова ще допринесе за качественото изпълнение на проекта. 

Промяната в колектива да се счита от 5.09.2022г. 

Приложения: 

- Декларация за отказ от проекта: гл.ас. д-р Р. Ненова 

- Заявление за участие в проекта: проф. д-р М. Петрова 

- Декларация за обработка на личните данни: проф. д-р М. Петрова 

- Автобиография: проф. д-р М. Петрова 

- Приложение 4: Актуализиран списък на научния колектив 

- Декларация за съгласие, подписана от членовете на колектива 

Предложението за промяна в състава на колектива е съгласувано с ректора на СА 

„Д.А.Ценов“ – проф.д-р М. Божинова. 

Решение на ПНЕК:   

ПНЕК по Обществени науки приема напускането на гл. ас. д-р Р. Ненова и включването на 

проф. д-р М. Петрова, като учени от научния колектив по договор КП-06-Н55/ 1 от 

15.11.2022 г. 

  

Решение на ИС: 

Приема напускането на гл. ас. д-р Р. Ненова и включването на проф. д-р М. Петрова 

в научния колектив по договор КП-06-Н55/ 1 от 15.11.2022 г. 

  

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

изпълнението на договор № КП-06-Н45/5 от 30.11.2020 г.,  на тема: „Местните празници: 

ресурс на локалните общности за справяне с кризи“, с ръководител проф. д.с.н. М. Келиян, 

базова организация: Институт по философия и социология при БАН“, 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: 116 647 лв. 

Сума за средства за ДМА етап 1: 4 624 лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за етап 1: 56 011.50 лв. 

Общо преведени средства: 60 635.50 лв.  

Неизразходвани средства: 14 995.66 лв.  

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 4 624 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 10 371.66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 45 639,84 лв 
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Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 4 624 лв.  

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 135,03 лв. 

Общо: 135,03 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 56 011.50 лв. 

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

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 (към края на етапа 0) 

Брой научни публикации (общо): 16 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 16 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 11 

На заседание на 07.10.2022  с решение на ИС е приета оценка „много добра“ на научната 

част. Финансовата част беше върната за уточнения и корекции на финансовия одит.  

 

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

научната част по договор №Н45/5 от 30.11.2020 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. Не приема финансовата част на договора, тя ще бъде преразгледана на следващо 

заседание, след като се уточнят финансовия план за етап 2 и одитния доклад. 

 

След постъпило допълнително становище от регистриран одитор по проекта и потвърждение 

от финансовият експерт Д. Козовска, предлагаме на ИС да приемат и финансовата част, както 

следва:  

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор №Н45/5 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0417 с вх. № ФНИ-2310 от 28.06.2022 г., че разходите по договора  

са признати и законосъобразни в размер на 45 639.84 лв. и сума на непризнатите разходи  

в размер на 0,00 лв. 

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

от насоките на конкурса, както следва: 

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 135,03 лв. 

Общо: 135,03 лв. 

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

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

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

споразумение. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор №Н45/5 от 30.11.2020 г. в 

размер на 56 011.50 лв., като се сключи допълнително споразумение. 
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5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 371.66 лв. (без ДМА), да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

4 624 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 71 007.16 лв., от които 4 624 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:   

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

научната част по договор №КП-06-Н45/5 от 30.11.2020 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0417 с вх. № ФНИ-2310 от 28.06.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 45 639.84 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

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

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 135,03 лв. 

Общо: 135,03 лв. 

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

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

пера да съотвeтства на изискването на т.3.6.2. от насоките за конкурса, като бъде 

подписано допълнително споразумение. 

4. Приема финансиране на втори етап на договор №Н45/5 от 30.11.2020 г. в 

размер на 56 011.50 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 371.66 лв. (без ДМА), да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

4 624 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 71 007.16 лв., от които 4 624 лв. за 

ДМА. 

 

1.4. Доклад с вх. № ФНИ-3666 от 13.10.2022 г. от проф. Румен Ценов – председател на 

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

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

на финансови отчети. 

 
1.4.1. Уведомление с Вх. № ФНИ-3269 от 20.09.2022 г. от доц. д-р Т. Куцарова, ръководител 

на договор КП-06-Н48/5 от 26.11.2020 г. на тема: „Многофункционални композитни 

структури на основата на феритни и въглеродни материали“, Институт по електроника - 

БАН. 

Относно: Второ удължаване на срока на изпълнение на Първия етап на договора с 6 мес. до 

26.5.2023 г. по договор КП-06-Н48/5 от 26.11.2020 г. /предходно удължение с Протокол 

1/22.02.2022 г. с 6  месеца до 26.11.2022 г./ 

Обосновка: Забавяне в процеса на провеждане на обществена поръчка, свързана със 

закупуване на апаратура. 

Приложение: 
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1. Актуализирана работна програма за Етап 1; 

2. Работна програма за етап 1; 

3. Копие от протокол 1 от 22.02.2022 г. на ПНЕК и актуализирана работна програма за етап 

1 към 14.02.2022 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, първи етап на проект КП-06-Н48/5 от 26.11.2020 г. се удължава с още 6 месеца 

до 26.05.2023 г, като се сключи допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 26.06.2023  г.   

  

Решение на ИС: 

Приема първи етап по договор КП-06-Н48/5 от 26.11.2020 г. да се удължи с още 6 

месеца до 26.05.2023 г, като се сключи допълнително споразумение. Срок за предаване 

на отчет 26.06.2023  г. 

 

 

1.4.2. Доклад с вх. № ФНИ-3292 от 21.09.2022 г. от доц. д-р С. Вълков, ръководител на 

договор КП-06-ДО02/1 от 2019 г., на тема: „ Високоякостен тръбен тел с нановъглеродни 

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

Относно: Промяна на колектива по договор  № КП-06-ДО02/1 от 2019 г 

Обосновка: Постъпило заявление от Х. Иванов за напускане на колектива, поради 

прекратяване на трудовите му правоотношения с Института по електроника. Към този 

момент не се предвижда включването на нов член към научния колектив. 

Приложения:  
Заявление от Х. Иванов за напускане.  

Приложена е декларация - съгласие от членовете на колектива. 

Решение на ПНЕК: 

Приема напускането от колектива на договор № КП-06-ДО02/11 от 2019 г на специалист 

Х. Иванов. 

 

Решение на ИС: 

Приема напускането от колектива на договор № КП-06-ДО02/11 от 2019 г. на 

специалист Х. Иванов. 

 

 

1.4.3. Уведомление с вх. № ФНИ-3480 от 03.10.2022 г. от гл. ас. д-р П. Данев, ръководител 

на договор № КП-06-М58/3 от 2021 г., на тема: „Прецизни пресмятания на ефекта на Зееман 

върху екзотични преходи при леки молекулни системи“, Институт за ядрени изследвания и 

ядрена енергетика. 

Относно: Промяна в колектива по договор № КП-06-М58/3 от 2021 г. 

Обосновка: Навършват се пет години от придобиването на образователна научна степен 

доктор за гл. ас. д-р Хр. Тончев. Също така младият учен Ю. Мутафчиева престава да 

отговаря на условията за млад учен поради изтичане на десетгодишния срок от 

придобиването на образователно-квалификационна степен магистър.  

Приложение: 

1. Молба от гл. ас. д-р  Х. Тончев за прекратяване участието си в проекта; 
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2. Декларация от членовете на колектива, че са информирани за налагащите се промени; 

3. Мотиви за промяната. 

Решение на ПНЕК: 

Приема напускането от колектива по договор  № КП-06-М58/3 от 2021 г. на гл. ас. д-р Х. 

Тончев и промяната на статута от млад учен на докторант на Ю. Мутафчиева.   

 

Решение на ИС: 

Приема напускането от колектива по договор  № КП-06-М58/3 от 2021 г. на гл. ас. д-

р Х. Тончев и промяната на статута от млад учен на докторант на Ю. Мутафчиева.   

 

 

1.4.4. Доклад с вх. № 3498 от 04.10.2022 г. от проф. д-р Д. Димитров, ръководител на договор 

№ КП-06-Н58/12 от 2021 г., на тема: „Контролиран хибриден синтез на двудименсионни 

халкогениди на преходни метали“, Институт по физика на твърдото тяло-БАН. 

Относно: освобождаване на член на колектива по договор № КП-06-Н58/12 от 2021 г. 

Обосновка:  Поради промяна на местоработата на студента Р. Настаев предлагам да бъде 

освободен като участник в научния колектив. Решението е съгласувано с останалите 

участници и то няма да се отрази на работата по проекта. 

Приложение: 

1. Декларация за съгласие на Р. Настаев 

2. Актуализиран списък на научния колектив.  

Решение на ПНЕК: 

Приема освобождаването на студент Р. Настаев от колектива по договор № КП-06-

Н58/12 от 2021 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема освобождаването на студент Р. Настаев от колектива по договор № КП-

06-Н58/12 от 2021 г. 

 

  

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/13 от 12.12.2017 г. на тема: 

„Еволюционни процеси в астрофизиката: синергия между наблюденията и теорията“ с 

ръководител проф. д-р Т. Бонев, Институт по астрономия с НАО, БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 8 569.45 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 51 430.55 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 68 569.45 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 0.78 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 68 568.67 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 999.22 лв. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 27/14.10.2022         24 

 

 

(I етап – 51 430.55 лв.; II етап – 68 568.67 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 86 (38 за Втори етап) 

От тях с импакт фактор: 41 (26 за Втори етап) 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 29  (6 за Втори етап) 

От тях с благодарност само към ФНИ: 14 

От тях с благодарност и към други проекти: 72 

Участия в научни форуми: 45 
 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН18/13 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/18 от 05.07.2022 г. от 

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

договор ДН18/13 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 999.22 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 68 568,67 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 0,78 лв. 

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

на  0,78 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/13 

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 ДН18/13 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/18 от 05.07.2022 г. 

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

на договор ДН18/13 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 999.22 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 68 568,67 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 0,78 лв. 

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

размер общо на  0,78 лв.  

4. Приема за успешно приключен договор ДН18/13 от 2017 г., като бъде подписан 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/15 от 15.12.2017 г. на тема: 

„Механистичен подход за разкриване на молекулните механизми на действие на окислените 
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липиди върху 2D и 3D липидната организация в моделни мембрани“ с ръководител проф. д-

р Г. Станева, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство -БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  684,16  лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 59 315,84 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 60 684,16 лв. 

  

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 0,02 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 684,14 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 999,98 лв. 

(I етап – 59 315,84 лв.; II етап – 60 684,14 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 9 

От тях с импакт фактор: 7 (за 1 етап- 1; за 2 етап -6 ) 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 8 

Участия в научни форуми: 26 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН18/15 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/6 от 13.01.2022 г. от 

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

договор ДН18/15 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 999,98 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 60 684,14 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 0,02 лв. 

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

на  0,02 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/15 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН18/15 от 2017 г. 
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2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/6 от 13.01.2022 г. 

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

на договор ДН18/15 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 999,98 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 60 684,14 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 0,02 лв. 

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

размер общо на  0,02 лв.  

4. Приема за успешно приключен договор ДН18/15 от 2017 г., като бъде подписан 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/8 от 10.12.2017 г. на тема: „Биочип, 

базиран на плазмонни структури и нано-структурирани био-разпознаващи елементи“ с 

ръководител проф. д-р Г. Дянков, Институт по оптични материали и технологии - БАН. 

 

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 –  241,97  лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 59 758,03 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 60 241,97 лв. 

  

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 630,24 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 58 611,73 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118 369,76 лв. 

(I етап – 59 758,03 лв.; II етап – 58 611,73 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 6 

 От тях с импакт ранг: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 8 

Участия в научни форуми: 9 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДН18/8 от 2017 г. 
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2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/3 от 06.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 05530 няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН18/8 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 118 369,76 лв. 
Признати разходи за Втори етап:  58 611,73 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 1 630.24 лв. 

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

на  1 630.24 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/8 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН18/8 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/3 от 06.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 05530 няма направени бележки и предлага финансовата 

част на договор ДН18/8 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 118 369,76 лв. 
Признати разходи за Втори етап:  58 611,73 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 1 630.24 лв. 

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

размер общо на  1 630.24 лв.  

4. Приема за успешно приключен договор ДН18/8 от 2017 г., като бъде подписан 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/6 от 10.12.2017 г. на тема: „Получаване 

и характеризиране на слоеве от AlN за прибори на основата на повърхностно акустична 

вълна“ с ръководител доц. д-р М. Бешкова, Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“- 

БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  7 965,78  лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 52 034,22  лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 67 965,78 лв. 

  

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 10 046,51  лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 4 370,32 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 53 548,94 лв. 
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Общо признати разходи от финансовия одитор: 105 583,16 лв. 

(I етап – 52 034,22 лв.; II етап – 53 548,94  лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации за Втория етап (общо): 6  (+ 4 за 1 етап) 

От тях с импакт фактор: 2 (+1 за 1 етап) 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 4 ( +3 за 1 етап) 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 5 

Участия в научни форуми: 7 

 

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

научната част по договор ДН18/6 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/8 от 03.08.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0812 и предлага финансовата част на договор ДН18/6 от 2017 г. да 

бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо –  105 583,16 лв. 
Признати разходи за Втори етап:  53 548,95 лв. 

Непризнати разходи –  4 370,32 лв.  

Неизразходвани средства – 10 046,51  лв. 

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

на   14 416,83  лв. / неизразходвани -  10 046,51  лв. и непризнати - 4 370,32 лв./ 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/6 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН18/6 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/8 от 03.08.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0812 и предлага финансовата част на договор ДН18/6 от 

2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо –  105 583,16 лв. 
Признати разходи за Втори етап:  53 548,95 лв. 

Непризнати разходи –  4 370,32 лв.  

Неизразходвани средства – 10 046,51  лв. 

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

размер общо на   14 416,83  лв. / неизразходвани -  10 046,51  лв. и непризнати - 4 370,32 

лв./ 

4. Приема за успешно приключен договор ДН18/6 от 2017 г., като бъде подписан 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/1 от 10.12.2017 г. на тема: „Симетрии на 
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фундаменталните закони на Природата“ с ръководител доц. дфзн Н. Стоилова, Институт за 

ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  9 373,95  лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 50 626,05  лв. 

Сума за отчитане за Втори етап:  69 373,95 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 9 306,64 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 067,31 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 110 693,36 лв. 

(I етап –  50 626,05 лв.; II етап – 60 067,31 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта:  0 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 55 (30 за втория етап) 

От тях с импакт фактор: 31 (21 за втория етап) 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 14 (3 за втория етап) 

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 (0 за втория етап) 

От тях с благодарност и към други проекти: 52 (30 за втория етап) 

Участия в научни форуми: 23 (10 за втория етап) 
 

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

научната част по договор ДН18/1 от 2017 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/7 от 02.08.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН18/1 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо –   110 693,36  лв. 
Признати разходи за Втори етап: 60 067,31 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства –  9 306,64   лв. 

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

на  9 306,64  лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/1 

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 ДН18/1 от 2017 г. 
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2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/7 от 02.08.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и предлага финансовата част 

на договор ДН18/1 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо –   110 693,36  лв. 
Признати разходи за Втори етап: 60 067,31 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства –  9 306,64   лв. 

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

размер общо на  9 306,64  лв.  

4. Приема за успешно приключен договор ДН18/1 от 2017 г., като бъде подписан 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-М38/1 от 05.12.2019 г. на тема: „Охарактеризиране на 

физичните свойства на функционални оксидни слоеве върху алуминий и неговите сплави“ с 

ръководител гл. ас. д-р инж. А. Дишлиев, Химико-технологичен и металургичен университет 

- София (ХТМУ). 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  30 000 лв. 

Преведени средства: 30 000 лв. 

Неизразходвани средства: 2 317,61 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 27 682,39 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

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): 2 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

 От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 3 

 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор КП-06-М38/1 от 2019 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2405/04.07.2022 г. от 

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

договор КП-06-М38/1 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 27 682,39 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 2 317,61 лв. 

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

2317,61 лв.   
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор КП-06-

М38/1 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-М38/1 от 2019 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2405/04.07.2022 г. 

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

част на договор КП-06-М38/1 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 27 682,39 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 2 317,61 лв. 

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

размер на 2317,61 лв.   

4. Приема за успешно приключен договор КП-06-М38/1 от 2019 г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-М38/4 от 19.12.2019 г. на тема: „Изследване на 

молекулярните облаци и тяхната локална морфология“ с ръководител гл. ас. д-р  О. Станчев, 

СУ "Св. Климент Охридски". 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  30 000.00 лв. 

Преведени средства: 30 000.00 лв. 

Неизразходвани средства: 9566.08 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 20 433.92 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 1 

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

 От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

 От тях с благодарност и към други проекти: 4 

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-М38/4 от 2019 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2828/28.07.2022 г. от 

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

договор КП-06-М38/4 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  
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Признати разходи – 20 433.92 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 9 566.08 лв. 

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

9566.08 лв.   

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

М38/4 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-М38/4 от 2019 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2828/28.07.2022 г. 

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

част на договор КП-06-М38/4 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 20 433.92 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 9 566.08 лв. 

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

размер на 9566.08 лв.   

4. Приема за успешно  приключен договор КП-06-М38/4 от 2019   г., като бъде 

подписан протокол за приключване на договора при спазване на всички определени 

от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-ДБ/4 от 2019 г. по ННП Петър Берон на тема: 

„Многонивни лазерно индуцирани състояния на континуум, чрез единични импулси“ с 

ръководител д-р К. Златанов, СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 120 000  лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  13 932,54 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за изпълнението: 106 067,46  лв. 

  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: 0 

 

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-ДБ/4 от 2019 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2762/22.07.2022 г. от 

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

договор КП-06-ДБ/4 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  

Общо признати разходи – 106 067,46 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 13 932,54 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 13 

932,54  лв.   

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

ДБ/4 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-ДБ/4 от 2019 г. 

2. На основание  доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2762/22.07.2022 г. 

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

част на договор КП-06-ДБ/4 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  

Общо признати разходи – 106 067,46 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;   

Неизразходвани средства – 13 932,54 лв. 

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

размер 13 932,54  лв.   

4. Приема за успешно приключен договор КП-06-ДБ/4 от 2019  г., като бъде подписан 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

 
1.5. Доклад с вх. № ФНИ-3646 от 12.10.2022 г. от проф. Стефан Цаковски – председател 

на ПНЕК по Химически науки към Фонд „Научни изследвания“ относно приемане на 

финансови отчети.  

 

1.5.1. Обсъждане на финансовата част на втори окончателен етап на договор ДФНИ Т02/23 

от 2014 г. на тема: „Екстракция на природни съединение с йонни течности- дизайн на 

цялостен процес“, с ръководител – проф. д-р М. Богданов, СУ "Св. Климент Охридски". 

 
На основание на:  

- Одитен доклад вх. № 94ФФ/93 от 29.09.2018 г. от регистриран одитор с рег. №0156  

- доклад № ФНИ-3722 от 13.10.2021 г. и № 94ДД/30 от 06.10.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – 

финансов експерт към ФНИ с преизчислена стойност на амортизациите на ДМА, съгласно 

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

210/21.01.2021 г., и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол №56/25.06.2021 г.  
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Приета научна оценка на окончателен етап - „Отличен“, приета с Протокол на ИС 

№ 6/12.04.2019 г. 

Първоначална обща сума на договора:  -  157 500 лв.  

Преведени средства за Първи етап: 86 625  лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  267,01 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0  лв. 

Преведени средства за Втори етап: 63 787,50 лв. 

Прехвърлени средства от Първи етап: 267,01  лв. 

Сума за отчитане за Втори етап:  64 054,51 лв. 

 

 

Признати разходи от финансовия одитор за Втори етап: 62 500,50 лв. 

Неизразходвани средства: 31,94 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 1 522,06 лв. 

Стойност на закупени ДМА и ДНМА: 21 882,91 лв. 

Стойност на обезценяване: 21 882,91  лв. 

Остатъчна стойност, подлежаща на възстановяване: 0 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 554 лв.  

 
Доклад № 94ДД/30 от 06.10.2022  г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт на 

ФНИ: 

Договор ДФНИ T02/23 от 2014 г., базова организация Софийски Университет "Св. 

Климент Охридски" 

Първоначална обща сума на договора: 157 500лв. 

Преведени средства : 150 412,50 лв. 

Неизразходвани средства : 31,94 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор:  144 477,83 лв. 

Непризнати разходи/след корекция/: 5 902,73 лв. 

          Сума за възстановяване на ФНИ : 5 934,67 лв.   

 

По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 5 934,67 лв. / 5 902,73 лв. на 16.06.2022  г. 

и 31,94 лв. на 07.09.2022 г./ 

 

Решение на ПНЕК:  
1. На основание доклади за фактически констатации вх. № 94ФФ/93 от 29.09.2018  г. от 

регистриран одитор и доклад № 94ДД/30 от 06.10.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

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

финансовата част на договор ДФНИ Т02/23 от 2014 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи за втори етап – 62 500,50  лв.;  

Неизразходвани средства: 31,94   лв.  

Непризнати разходи/след корекция/: 5 902,73 лв. 

2. Сумата, подлежаща на възстановяване на Фонд „Научни изследвания“ е в размер на 5 934,67 

лв.. /възстановена сума в размер на 5 902,73 лв. на 16.06.2022 г., възстановена сума в размер на  

31,94 лв. на 07.09.2022 г. / 

3. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на проект по договор № 

ДФНИ Т02/23 от 2014 г. при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
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1. На основание доклади за фактически констатации вх. № 94ФФ/93 от 29.09.2018  г. 

от регистриран одитор и доклад № 94ДД/30 от 06.10.2022 г. от г-жа Даниела 

Козовска – финансов експерт към ФНИ и решение на ИС на ФНИ взето с Протокол 

№56 /25.06.2021 г. предлага финансовата част на договор ДФНИ Т02/23 от 2014 г. 

да бъде приета, както следва:  

Признати разходи за втори етап – 62 500,50  лв.;  

Неизразходвани средства: 31,94   лв.  

Непризнати разходи/след корекция/: 5 902,73 лв. 

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

на 5 934,67 лв.. /възстановена сума в размер на 5 902,73 лв. на 16.06.2022 г., 

възстановена сума в размер на  31,94 лв. на 07.09.2022 г. / 

3. Приема за успешно приключен проект по договор № ДФНИ Т02/23 от 2014 г. при 

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

извършването му. 

 

 

1.6. Доклад с вх. № ФНИ-3609 от 11.10.2022 г. от доц. Параскев Недялков – зам. 

председател на ПНЕК по Медицински науки към Фонд „Научни изследвания“ относно 

приемане на финансови отчети.  

 

1.6.1.   Уведомление с вх. № ФНИ-2965 от 17.08.2022 г.  от доц. И. Иванов, дв, 

ръководител на Договор № КП-06-Н43/1 от 27.11.2020 г. на тема: „Молекулярно-

вирусологичен анализ на въведения и разпространен нововъзникнал пандемичен вирус 

SARS-CoV-2 в България, чрез новогенерационно секвениране и комбиниран 

епидемологичен и филогенегичен анализ“.  Базова организация: НЦЗПБ 

Относно:Промяна в научния колектив 

Обосновка: Във връзка с напускането на гл. ас. С. Стоицова, дб и биолог И. Григорова  

от работния колектив по проект № КП-06-Н43/1 от 27.11.2020 г., по преценка на 

ръководителя на проекта и със съгласието на екипа на тяхно място беше включен Д. 

Дончев - биолог, редовен докторант в НРЛ „КМАР ”, НЦЗПБ. 

Приложени са: 

1. Утвърждаване на исканата промяна от ръководителя на базовата организация 

проф. д-р И. Христова дмн, мзм; 

2. Писмено съгласие на напускащите членове; 

3. Писмено съгласие на предложения член на научния колектив Д. Дончев, научна 

биография; 

4. Съгласие на колектива-актуализиран списък на научния колектив с подписи на 

всички членове; 

5. Нов списък на научния колектив. 

 

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, приема 

промяната в научния колектив по Договор КП-06-Н43/1- напускането на гл. ас. С. 

Стоицова и И. Григорова и включването на Д. Дончев и предлага на ИС да одобри 

исканата промяна. 

 

Решение на ИС: 
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На основание решението на ПНЕК ИС приема  промяната в научния колектив на 

проект по д-р Договор № КП-06-Н43/1 от 27.11.2020 г.-  напускането на гл. ас. С. 

Стоицова и И. Григорова и включването на Д. Дончев. 

 

1.6.2. Доклад от проф. д-р И. Христова, директор на НЦЗПБ- базова организация на проект по 

Договор №КП-06-ОПР03/15 от 19.12.2018 г., на тема „Детските имунизации: 

предизвикателство за съвременното българско общество (Изследване на проблемите при 

комуникацията между педиатри и родители за набелязване на адекватни мерки за 

подобряване на имунизационния обхват в България)“, финансиран по конкурса за 

финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства -2018 

г. и от доц. д-р Л. Николаева-Гломб, член на научния колектив по Договор КП-06-ОПР03/15. 

Базова организация: НЦЗПБ 

Относно: Промяна на ръководителя на проекта, инициирана от Базовата организация 

(НЦЗПБ) 

Обосновка: В НЦЗПБ се изпълнява договор с Фонд „Научни изследвания“ № КП- 06-

ОПР03/15 от 19.12.2018 г. с научен ръководител гл. ас. С.  Стоицова на тема „Детските 

имунизации: предизвикателство за съвременното българско общество“ с базова организация 

НЦЗПБ и партньорска организация СУ „Св. Климент Охридски“. 

Тъй като гл. ас. С. Стоицова понастоящем не работи на постоянен трудов договор в НЦЗПБ и 

е невъзможно да изпълнява функциите си на ръководител на проекта, научният колектив по 

проекта единодушно предлага доц. д-р Л. Николаева-Гломб, настоящ член на колектива, да 

поеме функциите на ръководител на проекта. 

1} допълнение, научният колектив предлага включването на нов член. а именно д-р В. 

Рангелова от МУ-Пловдив, в екипа на проекта. 

Приложени са: 

Декларация за съгласие прекратяване на ролята на ръководител от гл. ас С. Стоицова 

Декларация за съгласие за ръководител на колектива от доц. д-р Л. Гломб 

Декларация за съгласие промяна на ръководителя от всички членове 

Актуализиран списък на научния колектив 

Копие до ръководителя на Базовата и партньорска организации 

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, приема 

смяната на ръководителя в научния колектив по Договор КП-06-ОПР03/15- гл. ас. С. Стоицова 

с доц. д-р Л. Гломб, както и включването в екипа на д-р В. Рангелова, дм и предлага на ИС да 

одобри исканата промяна. 

 

Решение на ИС: 

Приема  следната промяна в научния колектив на Договор № КП-06-ОПР03/15 от 

19.12.2018 г.: смяна на гл. ас. С. Стоицова, като ръководител на проекта с доц. д-р Л. 

Гломб, както и включването в екипа на д-р В. Рангелова, дм., като бъде подписано 

допълнително споразумение. 

 

1.6.3. Доклад с вх. № 0903 от 25.07.2022 г. от Доц. М. Мурджева, ръководител на проект 

по договор №ДН13/8 от 15.12.2017 г., на тема: „Идентифициране на биологично активни 

вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно 

протезиране“, ИБИР-БАН. 
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Относно:  Удължаване на втори етап на срока по договор №ДН13/8 от 15.12.2017 г., с 

дванадесет месеца. 

Обосновка:  Бих искала да Ви информирам за необходимостта да бъде удължен срокът 

за изпълнение на ръководения от мен проект ДН13/8 от 15.12.2017г с тема: 

„Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на 

мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране“. Вторият етап на проекта тече от 

април 2021, след превеждане на средствата за втори етап.  

Поради сложната епидемиологична обстановка се получи значително забавяне в 

изпълнението на предвидената експериментална дейност по проекта. Този факт 

своевременно доведе до забавяне на дейностите по разпространение на получените 

резултати, което представлява завършващата и най-важна цел на всеки един проект. 

Предвид необходимостта от допълнително време за подготвяне на ръкопис и публикуване 

на получените резултати, се обръщам Вас за разрешение за удължаване на срока на 

изпълнение на втори етап на проекта с 12 месеца до 13.10.2023г. Тази промяна не изисква 

промяна във финансовия план па 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 удължаването на втори етап на Договор №ДН13/8  от 15.12.2017 г. с 

дванадесет месеца и препоръчва на ИС да одобри исканата промяна, като се сключи 

допълнително споразумение. 

Срок за приключване на проекта- 13.10.2023 г. Срок за подаване на отчета- 13.11.2023 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема  удължаването на втори етап на Договор №ДН13/8  от 15.12.2017 г. с 12 

месеца, като се сключи допълнително споразумение. Срок за приключване на 

проекта- 13.10.2023 г. Срок за подаване на отчета- 13.11.2023 г. 

 

1.6.4. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н33/1 от 2019г. 

Тема: „Сравнителни методи за диагностика на  HELICOBACTER PYLORI инфекция“ 

Ръководител: Проф. д-р Б.   Владимиров, дм, Базова организация: МУ-София 

Етап на изпълнението: първи 

 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 000лв. 

Неизразходвани средства: 20 517,48  лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи от финансовия одитор: 39482.52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2 

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

 От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

 От тях с благодарност и към други проекти: неприложимо 

Участия в научни форуми: 4 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 27/14.10.2022         38 

 

 

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-Н33/1 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор  №0301 с вх. № ФНИ-2581 от 12.07.2022, че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 39 482,52 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н33/1 от 2019 г. в 

размер на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение. От сумата  за 

финансиане ще бъде удържана сумата по т. 5. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 20  517,48 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 

6717,48 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория 

етап на проекта, сумата за превод е в размер на 53  282,52 лв. 

 6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 800 лв.  

 

Решение на ИС: 

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

част по Договор КП-06-Н33/1 от. 2019 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор  №0301 с вх. № ФНИ-2581 от 12.07.2022, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 39 482,52 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран  втори етап на договор КП-06-Н33/1 от 2019 

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

за финансиане ще бъде удържана сумата по т. 5 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 20  517,48 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 6717,48 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за 

изпълнение на втория етап на проекта, сумата за превод е в размер на 53  282,52 

лв. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 73 800,00 лв.  

 

 

1.6.5. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н43/5 от 30.11.2020г. 

Тема: “Молекулярно-генетични и клинични характеристики на човешките  

коронавируси. Проучване на ролята на SARS-CoV-2 в ко-инфекции с други  

респираторни вируси”. Ръководител: гл. асистент Ив. Трифонова, дв, с Базова 

организация: Национален център по заразни и паразитни болести, София 

Етап на изпълнението: първи 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 49 200 лв. 
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Преведени средства: 109 200 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 55  553,02 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план:  4 446,98 лв. 

Изразходвани средства за ДМА по т.7 от финансовия план:49 140 лв.  

Неизразходвани средства за ДМА по т.7 от финансовия план: 60,00 лв 

Признати разходи от финансовия одитор: 104 693,02 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 7 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

 От тях с благодарност и към други проекти: 3 

Участия в научни форуми: 7 

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

Общо 355,63 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 313,71 лв. 

Превишение на разходите за одит: 41,92 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

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-Н43/5 от 30.11. 2020 

г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с № 0608  с вх. № ФНИ-2366 30.06.2022 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 104 693,02 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв.  

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

от Насоките за Конкурса, както следва:  

Общо 355,63 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 313,71 лв. 

Превишение на разходите за одит: 41,92 лв. 

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

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

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

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н43/5 от 2020 г. в  

размер на 60 000 лв., като се сключи допълниелно споразумение.  

5. Сумата на неизразходваните средства, без разходите за ДМА за първи етап, в размер 

на 4 446,98 лв, представляваща 8,6% от ПДР за етапа (51 914), ще бъде прехвърлена и 

отчетена за втори етап.  

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 60,00 лв. 

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

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 64  506,98 лв.,от които 60,00 лв 

за ДМА. 
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Решение на ИС: 

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

научната  част по Договор КП-06-Н43/5 от 30.11. 2020 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2.  Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище 

от регистриран одитор с № 0608  с вх. № ФНИ-2366 30.06.2022 г., че разходите 

по договора са признати и законосъобразни в размер на 104 693,02 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумата на непреките допустими разходи във финансовия отчет не 

съответства на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва:  

Общо 355,63 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 313,71 лв.  

Превишение на разходите за одит: 41,92 лв. 

Тези суми да бъдат приспаднати от разходите по съответните пера на 

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

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

Конкурса, като бъде подписано допълнително споразумение.  

4. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н43/5 от 2020 г. 

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

5. Сумата на неизразходваните средства, без разходите за ДМА за първи етап, 

в размер на 4 446,98 лв, представляваща 8,6% от ПДР за етапа (51 914), ще бъде 

прехвърлена и отчетена за втори етап 

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

размер 60,00 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап  по същото перо 

на финансовия план. 

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 64  506,98 лв.,от които 

60,00 лв за ДМА. 

 

1.6.6. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН 03/1/ от 16.12.2016. 

Тема: „Проучване на оксидативния стрес при някои неврологични заболявания преди и 

след приложенето на наномембрана при терапевтична афереза“  

Ръководител: Доц. д-р Зл. Цончев, дм. Базова организация: Медицински университет - 

София 

Етап на изпълнението: Втори, окончателен 

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: 2046,92 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор:11,80 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 57 941,28 лв.  

Първоначална обща сума на договора (II етап): 60 000 лв. 

Преведени средства: 59 988,20 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 2046,92 лв. 

Сума за отчитане: 62 046,92 

Неизразходвани средства: 115,82 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 61 931.10 лв. 
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Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 119  872,38 лв 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: 2 

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

 От тях с благодарност само към ФНИ: 5 

 От тях с благодарност и към други проекти: 1  

Участия в научни форуми: 8 – 7 в чужбина и 1 в България 

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 03/1/ от 16.12.2016 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор  №0270 с вх. № 94РР/38 18.09.2020 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 61 931,10 лв. и  предлага финансовата част на 

договор ДН 03/1 от 2016 г.да бъде приета , както следва:  

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:119 872,38 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 2046,92 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 988,20 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 62 046,92 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 61 931,10 лв. 

Признати: 61 931,10 лв. 

Неизразходвани средства: 115,82 лв 

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

на 115,82 лв. 

4. ПНЕК предлага след възстановяване на сумата от 127,62 лв на ИС да вземе решение 

за успешното приключване на договор ДН03/1 от 16.12.2016 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН 03/1 от 16.12.2016 г., на основание чл. 82  от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94РР/38 

18.09.2020  г, от регистриран одитор №0270 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор ДН03/1 от 16.12.2016 г. да бъде приета както 

следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:119 872,38 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 2046,92 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 988,20 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 62 046,92 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 61 931,10 лв. 

Признати: 61 931,10 лв. 

Неизразходвани средства: 115,82 лв 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е 

в размер на 115,82 лв. 

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

договор ДН03/1 от 16.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

 

1.6.7. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДН 03/3  от 16.12.2016 г.. 

Тема: „Нови възможности за таргетиране на протеин киназа Б и нуклеарен фактор капа 

Б при кожен Т-клетъчен лимфом“ Ръководител: доц. д-р М.  Захариева 

Базова организация: Институт по Микробиология „Стефан Ангелов”, БАН  

ПО: Фармацевтичен факултет, МУ - София  

Етап на изпълнението: Втори, окончателен 

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: 5 122,05 лв 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лв 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 54  877,95 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв 

Прехвърлени средства от първи етап: 5 122,05 лв  

Сума за отчитане за втори етап: 65 122,05 лв 

Неизразходвани средства втори етап: 1050,05 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 64  072,00 лв 

Общо признати разходи от финансовия  одитор за проекта:118 949,95 лв  

Сума за възстановяване на ФНИ: 1050,05 лв 

Брой докторанти в проекта: 3 (един защитил) 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо за двата периода): 3 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 1 (публикувана през 2018 и 

отчетена в първи етап) 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

 От тях с благодарност и към други проекти: 0  

Участия в научни форуми: 7 

 

Решение на ПНЕК:   

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

приема оценка „ Много добър“ на научната част по договор  № ДН 03/3 от 16.12.2016 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор №5530 с вх. №94КК/25 от 20.05.2021г, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/3 от 2016 

г.да бъде приета , както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо: 118 949,95 лв. 
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Прехвърлени средства от първи етап: 5 122,05 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 65 122,05 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 64 072,00 лв. 

Признати: 64 072,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1050,05 лв. 

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

на 1050,05 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС   след възстановяване на  сумата по т. 3,  в размер на1050,05  

лв. да вземе решение за успешното приключване на договор ДН03/3  от 16.12.2016 г., 

като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от 

Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН 03/3 от 16.12.2016 г., на основание чл. 82  от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/25 

20.05.2021  г, от регистриран одитор №5530 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор ДН03/3 от 16.12.2016 г. да бъде приета както 

следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо: 118 949,95 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 5 122,05 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 65 122,05 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 64 072,00 лв. 

Признати: 64 072,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1050,05 лв 

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

в размер на 1050,05 лв. 

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

договор ДН03/3 от 16.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

  

1.6.8. Обсъждане и оценяване на отчет по договор №: ДН 03/4 от 16.12.2016 г. 

Тема: “Молекулярни механизми на имунния толеранс - значение на ендокринната среда 

за функцията на регулаторните Т клетки” 

Ръководител: доцент, д-р В. Терзиева, дм, Базова организация: Институт по биология и 

имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов” - БАН 

Етап на изпълнението: Втори, окончателен 

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 за първи етап: 60 000 лв 

Неизразходвани средства първи етап: 3 922,20 лв 
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Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лв  

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 56 077,80 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 922,20 лв  

Сума за отчитане за втори етап: 63 922,20 лв 

Неизразходвани средства втори етап: 218,12 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лв 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 63  704,08 лв 

Общо признати разходи от финансовия  одитор за проекта:119 781,88 лв  

Сума за възстановяване на ФНИ: 218,12 лв 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: 19 

 

Решение на ПНЕК:   

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

приема оценка „ Много добър“ на научната част по договор ДН03/4 от 16.12. 2016 г., на 

основание чл. 82  от ПФНИ  

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

94ЕЕ/5 14.03.2022 г, от регистриран одитор №0297, че  разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/4 от 2016 

г.да бъде приета,  както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:119 781,88 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 922,20 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 63 922,20 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 63 704,08 лв. 

Признати: 63 704,08 лв. 

Неизразходвани средства: 218,12 лв. 

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

на 218,12 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС   след възстановяване на  сумата по т. 3,  в размер на 218,12 лв. 

да вземе решение за успешното приключване на договор ДН03/4  от 16.12.2016 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН 03/4 от 16.12.2016 г., на основание чл. 82  от 

ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЕЕ/5 14.03.2022  

г, от регистриран одитор №0297 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН03/3 от 16.12.2016 г. да бъде приета както следва:  

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:119 781,88 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 922,20 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 63 922,20 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 63 704,08 лв. 

Признати: 63 704,08 лв. 

Неизразходвани средства: 218,12 лв. 

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

в размер на 218,12 лв. 

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

договор ДН03/4 от 16.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

 

1.6.9. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДН03/10 от 18.12.2016 г 

Тема: „Проучване на механизми на действие на агомелатин и на системното физическо 

натоварване върху десинхронизирани циркадианни ритми при експериментални модели 

на мелатонинов дефицит” 

Ръководител: Проф. д-р Я.  Чекаларова, дм, с Базова организация: Институт по 

невробиология, БАН 

Етап на изпълнението: Втори, окончателен 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лева 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лева 

Неизразходвани средства първи етап: 2 844,48 лева 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лева 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 57 155,52 лева 

Преведени средства за втори етап:  60 000 лева 

Прехвърлени средства от първи етап: 2 844,48 лева 

Сума за отчитане за втори етап: 62 844,48 лева 

Неизразходвани средства втори етап: 768,15 лева 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лева 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 62 076,33 лева 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 119 231,85 лева 

Сума за възстановяване на ФНИ: 768,15 лева 

Брой докторанти в проекта:  2 

Брой млади учени в проекта:  5 

Брой научни публикации за етап 1 или 2:  9 

От тях с импакт фактор: 8 

От тях с импакт ранг без импакт фактор:  1 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 5 
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От тях с благодарност и към други проекти: 4 

Участия в научни форуми: 17 

 

Решение на ПНЕК:   

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

приема оценка „ Много добър“ на научната част по договор ДН03/10 от 18.12. 2016 г., 

на основание чл. 82  от ПФНИ  

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

94КК/50 14.09.2020 г, от регистриран одитор №5530, че  разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/10 от 2016 

г.да бъде приета,  както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:119 231,85 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 2 844,48 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 62 844,48 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 62 076,33 лв. 

Признати: 62 076,33 лв. 

Неизразходвани средства: 768,15 лв. 

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

на 768,15 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС   след възстановяване на  сумата по т. 3,  в размер на 768,15 лв. 

да вземе решение за успешното приключване на договор ДН03/10 от 18.12.2016 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН 03/10 от 18.12.2016 г., на основание чл. 82  от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/50 

14.09.2020  г, от регистриран одитор №5530 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор ДН03/10 от 18.12.2016 г. да бъде приета както 

следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:119 231,85 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 2 844,48 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 62 844,48 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 62 076,33 лв. 

Признати: 62 076,33 лв. 

Неизразходвани средства: 768,15 лв. 

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

в размер на 768,15 лв. 

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

договор ДН03/10 от 18.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 
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1.6.10. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН03/11 от 18.12.2016 г. 

Тема: „Потискане на автореактивни B и T клетки чрез терапия с химерни молекули в 

хуманизиран SCID модел на Автоимунен Диабет Тип 1” 

Ръководител: Проф. А. Чорбанов, Базова организация: Институт по микробиология-

БАН 

Етап на изпълнението: Втори, окончателен 

 

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 лева 

Неизразходвани средства първи етап: 0,00 лева 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 243,32 лева  

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 54 771,68 лева  

Преведени средства за втори етап: 54 756,68 лева 

Прехвърлени средства от първи етап: 0,00 лева 

Сума за отчитане за втори етап: 55 000 лева 

Неизразходвани средства втори етап: 79,41 лева 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лева  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап:  54 905,59 лева 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 109 677,27 лева 

Сума за възстановяване на ФНИ: 79,41 лева 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 1 (общо) 

От тях с импакт фактор: 1 (за етап 1) 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 1  

От тях с благодарност и към други проекти: 0   

Участия в научни форуми: 5 (етап 2) / 12 (общо) 

 

Решение на ПНЕК:   

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДН03/11 от 18.12. 2016 г., на 

основание чл. 82  от ПФНИ  

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

94ИИ/7 27.10.2021 г, от регистриран одитор №0484, че  разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/11 от 2016 

г.да бъде приета,  както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 110  000 лв. 

Признати разходи общо:109 677,27 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 0,00 лв.  

Преведени средства за втори етап: 54 771,68 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 55 000 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 54 905,59 лв. 

Признати: 54 905,59 лв. 
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Неизразходвани средства: 79,41 лв. 

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

на 79,41 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС   след възстановяване на  сумата по т. 3,  в размер на 322,73 лв. 

да вземе решение за успешното приключване на договор ДН03/11 от 18.12.2016 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 03/11 от 18.12.2016 г., на основание чл. 82  от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ИИ/7 

27.10.2021  г, от регистриран одитор №0484 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор ДН03/11 от 18.12.2016 г. да бъде приета както 

следва: 

Първоначална обща сума на договора: 110  000 лв. 

Признати разходи общо:109 677,27 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 0,00 лв.  

Преведени средства за втори етап: 54 771,68 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 55 000 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 54 905,59 лв. 

Признати: 54 905,59 лв. 

Неизразходвани средства: 79,41 лв. 

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

в размер на 79,41 лв. 

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

договор ДН03/11 от 18.12.2016 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

 

1.6.11. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН13/1 от 14.12.2017 г. 

Тема: Ефекторни и регулаторни механизми на протективния Т-клетъчен имунен отговор 

срещу Mycobacterium tuberculosis” 

Ръководител: Проф. д-р М.  Николова, дмн, Базова организация: НЦЗПБ 

Етап на изпълнението: Втори, окончателен 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  110 000 лева 

Преведени средства за първи етап:  55 000 лева 

Неизразходвани средства първи етап:  6 067,02 лева 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лева 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап:  48 932,98 лева 

Преведени средства за втори етап: 55 000 лева 

Прехвърлени средства от първи етап: 6 067,02 лева 

Сума за отчитане за втори етап: 61 067,02 лева 

Неизразходвани средства втори етап: 10 478,74 лева 
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Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 лева 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 50 588,28 лева 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 99 521.26 лева 

Сума за възстановяване на ФНИ: 10 478,74 лева 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 4 

От тях с импакт фактор:  0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност и към други проекти:  0 

Участия в научни форуми:  12 

 

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

приема оценка „ Много добър“ на научната част по договор ДН13/1 от 14.12. 2017 г., на 

основание чл. 82  от ПФНИ  

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

94ЕЕ/1 21.01.2022 г, от регистриран одитор №0608, че  разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/1 от 2017 

г.да бъде приета,  както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 110  000 лв. 

Признати разходи общо: 99 521,26 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 6 067,02 лв. 

Преведени средства за втори етап: 55 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 61 067,02 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 50 588,28 лв. 

Признати: 50 588,28 лв. 

Неизразходвани средства: 10 478,74 лв. 

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

на 10 478,74 лв. 

4. Сумата по т. 3 в размер на 10 478,74 лв. е възстановена на   Фонд „Научни 

изследвания“ на 30.03.2022 г.  ПНЕК предлага на ИС   да вземе решение за успешното 

приключване на договор ДН13/1 от 14.12.2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 82  от ПФНИ ИС  приема оценка „Добър“ на научната 

част по договор ДН 13/1 от 14.12.2017 г., поради липса публикационна 

активност   

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЕЕ/1 21.01.2022  

г, от регистриран одитор №0608 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН13/1 от 14.12.2017 г. да бъде приета както следва:  

Първоначална обща сума на договора: 110  000 лв. 

Признати разходи общо:99 521,26 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 6 067,02 лв. 

Преведени средства за втори етап: 55 000 лв. 
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Сума за отчитане на втори етап: 61 067,02 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 50 588,28 лв. 

Признати: 50 588,28 лв. 

Неизразходвани средства: 10 478,74 лв. 

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

в размер на 10 478,74 лв. 

4. Сумата по т. 3, в размер на 10 478,74 лв  е възстановена на ФНИ на 30.03.2022 

г. ИС приема да бъде приключен успешно договор ДН13/1 от 14.12.2017 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от 

Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

 

1.6.12. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН13/3 от 14.12.2017 г. 

Тема: „Сърдечно-съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при 

пациенти с тип 1 захарен диабет” 

Ръководител: проф. д-р В. Йотова, дмн, Базова организация: Медицински  университет 

- Варна 

Етап на изпълнението: Втори, окончателен 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 118 613, 04 лв. 

Преведени средства за първи етап: 59 306,52 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 3 695,89 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 55 610,63 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 306,52 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 695,89 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 63 002.41 лв. 

Неизразходвани средства втори етап: 3000.36 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 60 002.05 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 115 612,68лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 3 000,36 лв.  

Брой докторанти в проекта: 6 

Брой млади учени в проекта: 8 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 11 (общо) 

От тях с импакт фактор: 1  

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

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 10  

От тях с благодарност и към други проекти: 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 ДН13/3 от 14.12. 2017 г., на 

основание чл. 82  от ПФНИ  

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

94НН/8 13.01.2022 г, от регистриран одитор №0143, че  разходите по договора са 
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признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/3 от 2017 

г.да бъде приета,  както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 118  613,04 лв. 

Признати разходи общо:115 612,68 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 695,89 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 306,52 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 63 002,41 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 60 002,05 лв. 

Признати: 60 002,05 лв. 

Неизразходвани средства: 3 000,36 лв. 

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

на 3 000,36 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС   след възстановяване на  сумата по т. 3,  в размер на 3  000,36 

лв. да вземе решение за успешното приключване на договор ДН13/3 от 14.12.2017 г., 

като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от 

Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор ДН 13/3 от 14.12.2017 г., на основание чл. 82  от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/8 от 

13.01.2022  г, от регистриран одитор №0143 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор ДН13/3 от 14.12.2017 г. да бъде приета както 

следва: 

Първоначална обща сума на договора: 118  613,04 лв. 

Признати разходи общо:115 612,68 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 695,89 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 306,52 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 63 002,41 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 60 002,05 лв. 

Признати: 60 002,05 лв. 

Неизразходвани средства: 3 000,36 лв. 

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

в размер на 3 000,36 лв. 

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

договор ДН13/3 от 14.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

 

1.6.13. Обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН13/15 от 20.12.2017 г. 

Тема: „Вирусни патогени в респираторната медицина – разпространение в България, 

генетични и клинични характеристики” 

Ръководител: проф. д-р Н. Корсун, Базова организация: НЦЗПБ 

Етап на изпълнението: Втори, окончателен 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120  000 в. 

Преведени средства за първи етап: 60  000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 3 128,20 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 56 871,80 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60  000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 128,20 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 63 128,20 лв. 

Неизразходвани средства втори етап: 1 428,92 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 61 699,28 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 118 571,08 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 428,92 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 8 

 От тях с импакт фактор: 7 

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

Участия в научни форуми: 24, без изразена благодарност към 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 ДН13/15 от 20.12. 2017 г., 

на основание чл. 82  от ПФНИ  

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

94ЕЕ/6 19.05.2022 г, от регистриран одитор №0608, че  разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/15 от 2017 

г.да бъде приета,  както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо: 118 571,08 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 3 128,20 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60  000 лв.  

Сума за отчитане на втори етап: 63 128,20 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 61 699,28 лв. 

Признати: 61 699,28 лв. 

Неизразходвани средства: 1 428,92 лв. 

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

на 1 428,92 лв. 

4. Сумата по т. 3 в размер на 1 428,92 лв. е възстановена на   Фонд „Научни изследвания“ 

на 20.05.2022 г.  ПНЕК предлага на ИС   да вземе решение за успешното приключване 

на договор ДН13/15 от 20.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

Решение на ИС: 

Връща доклада към ПНЕК за уточняване броя на публикациите, в които е 

изразена благодарност към ФНИ за финансирането на проекта.  
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1.6.14. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета за втори 

окончателен етап от изпълнението на договор ДФНИ Б02/24 от 2014 г. 

Тема: „НОВО ПОКОЛЕНИЕ ОТ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ 

НА ПРОТИВОТУМОРНО ДЕЙСТВИЕ“ 

Ръководител: доц. А. Ахмедова, дх, Базова организация: СУ „Св. Климент Охридски 

ПО: МУ-София; Институт по органична химия с Център по фитохимия- БАН 

Етап на изпълнението: Втори. окончателен 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 225 000,00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 123 750,00 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 4 045,62 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 119 704,38 лв. 

Преведени средства за втори етап: 101 250,00 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 4 045,62 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 105 295,62 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 45,21 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 105 250,41 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 217 009,79 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор след корекция: 7990,21 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 4 

От тях с импакт фактор: 4 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност и към други проекти: 0   

Участия в научни форуми: 21 (от тях 14 за 2-ри етап). 

 

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

приема оценка „ Отличен“ на научната част по договор ДФНИ-Б02/24 от 2014 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/21 от 20.03.2019г и Доклад с вх. № ФНИ-94ДД/29 от 

12.09.2022г. от г-жа Даниела Козовска-финансов експерт към ФНИ както следва: 

Преведени средства:225 000лв 

Признати разходи: 217 009,79лв 

Неизразходвани средства: 45,21 

Непризнати разходи от финансовия одитор ( след корекция):7945,00 лв. 

3.Сума за възстановяване на ФНИ: 7924,06лв. 

Възстановена е сумата от 1235,00 лв от ИОХЦФ-БАН на 18.05.2021 г. 

Остатък за възстановяване: 6689,06 лв., от които: 4  458,86лв. от СУ „ Св. Климент 

Охридски“ и 2230,20 лв.от МУ-София. 

4. ПНЕК предлага на ИС след възстановяване на сумата по т.  3 от 6689,06 лв., договор 

ДФНИ-Б02/10 от  2014г. да бъде приключен като успешно реализиран проект, като бъде 
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подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДФНИ-Б02/24 от 2014 г., на основание чл. 82  от 

ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор с вх. № 94ФФ/21 от 20.03.2019г и Доклад с вх. № ФНИ-

94ДД/29 от 12.09.2022г. от г-жа Даниела Козовска-финансов експерт към ФНИ 

както следва: 

Преведени средства:225 000лв 

Признати разходи: 217 009,79лв 

Неизразходвани средства: 45,21 

Непризнати разходи от финансовия одитор ( след корекция):7945,00 лв.  

3.Сума за възстановяване на ФНИ: 7924,06лв. 

Възстановена е сумата от 1235,00 лв от ИОХЦФ-БАН на 18.05.2021 г. 

Остатък за възстановяване: 6689,06 лв., от които:  

4 458,86лв. от СУ „ Св. Климент Охридски“ и 2230,20 лв.от МУ-София. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, от 6689,06 лв., ИС приема договор 

ДФНИ-Б02/10 от  2014г. да бъде приключен като успешно реализиран проект, 

като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

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

 

 

1.6.15. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-М23/5 от 19.12. 2018 г. 

Тема: „Ин витро проучване на синергизма или антагонизма на нови антибиотични 

комбинации при мулти-, екстензивно- и пан-резистентни Грам-отрицателни бактерии“ 

Ръководител: гл. ас. Е.  Добрева, дм,Базова организация: НЦЗПБ 

Етап на изпълнението: КРАЕН 

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: 3246,52 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: неприложимо лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 16 753,48 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

 От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

 От тях с благодарност и към други проекти:  

Участия в научни форуми: 2 

 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор  КП-06-М23/5 от 19.12. 2018 

г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор  №0608, с  вх. № ФНИ-3389 от 17.09.2021 г. както следва: 

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

Преведени средства: 20 000,00лв. 

Неизразходвани средства: 3 246,52 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 16 753,48лв. 

3.Сума за възстановяване на ФНИ : 3 246,52 лв 

4. Сумата по т. 3  от 3 246,52 лв. е възстановена на ФНИ на 24.03.2022 г. ПНЕК предлага 

на ИС  договор КП-06-М23/5 от 19.12. 2018 г. да бъде приключен като успешно 

реализиран проект, като бъде подписан протокол за приключване  при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-М23/5 от 19.12. 2018 г., на основание чл. 82  

от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3389 от 

17.09.2021 г, от регистриран одитор №0608 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор  КП-06-М23/5 от 19.12. 2018 г да бъде приета както 

следва: 

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

Преведени средства: 20 000,00лв. 

Неизразходвани средства: 3 246,52 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 16 753,48лв. 

3. Сума за възстановяване на ФНИ : 3 246,52 лв 

4. Сумата по т. 3 в размер на 3 246,52 лв е възстановена на ФНИ на 24.03.2022 

г. ИС приема да бъде приключен успешно договор КП-06-М23/5 от 19.12. 2018 

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

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

 

 

1.6.16. Отчети за напредък на пето тримесечие по Договори за COVID-19 от 2021г. 

Разглеждане и обсъждане на постъпили 3-месечни отчети за напредък по проекти 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

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

определените докладчици от ПНЕК. 

          Приложения от 1 до 13. 

 

Решение на ПНЕК: 

Приема становищата за напредък както следва: 

3.1. КП-06-ДК1/1 – ПНЕК приема становището за напредък. 

3.2.  КП-06-ДК1/2 – ПНЕК приема становището за напредък. 
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Не е посочена активност за разпространение на резултатите – участие на научни форуми или 

подготвена статия или отпечатана. 

Забавянето с 5 месеца на доставката на АСЕ2-хуманизираните мишки от САЩ е довело до 

забавяне на експериментите с тях, но те са вече осъществени. 

3.3.КП-06-ДК1/3 – ПНЕК приема становището за напредък 

3.4.КП-06-ДК1/4 – ПНЕК приема становището за напредък 

На този етап основните проблеми са в намирането на подходящи условия за провеждане на 

PCR. реакциите и дефинирането на оптималните концентрации на всяко едно от тестваните 

багрила в конкретните условия 

3.5. КП-06-ДК1/5 – ПНЕК приема становището за напредък. 

3.6. КП-06-ДК1/6 – ПНЕК приема становището за напредък. 

3.7. КП-06-ДК1/7 – ПНЕК приема становището за напредък,. 

3.8. КП-06-ДК1/8 – ПНЕК приема становището за напредък. 

В процес на събиране на пациенти за включване в проекта, от страна на клиничните 

колаборатори се оказва, че не е възможно за всички болни, от които е взето съгласие за 

участие, да бъде събрана и вирусна проба, освен кръв за изолиране на ДНК. 

Пробите за PCR не винаги са вземани и изследвани в лабораторията на болницата, в която е 

лекуван пациента. Проблемът е особено актуален за УМБАЛСМ ПИРОГОВ, където вирусните 

проби след PCR теста се унищожават, поради голямото натоварване в лабораторията.  

БРОЯТ НА ВИРУСНИТЕ ПРОБИ Е ПО-МАЛЪК ОТ ОБЩИЯ БРОЙ НА БОЛНИТЕ. 

3.9.  КП-06-ДК1/9 – ПНЕК приема становището за напредък. 

3.10.  КП-06-ДК1/10 – ПНЕК приема становището за напредък 

Забавена доставка на консумативи вследствие на недостатъчния капацитет на 

производителите на био-консумативи и куриерските фирми в обстановка на пандемия.  

Забавени процедури по ОП, поради неявяване на кандидати за участие в ЗОПБ. 

Работата с високоинфекциозни клинични проби изисква биочип с нова конструкция, 

удовлетворяваща изкискванията за работа в биологично безопасна среда. Доколкото това не е 

било предвидено в проектното предложение, разработката на модифицирания биочип ще 

забави работата с клиничните проби. 

3.11.КП-06-ДК1/11 – ПНЕК приема становището за напредък. 

3.12.КП-06-ДК1/12 – ПНЕК приема становището за напредък 

1. Забавяне на задачите за секвениране, дължащо се на забавни доставки, поради 

продължителни процедури по ЗОП.  

Очакват се доставки на консумативи за секвениране за другите задачи, както и на консумативи 

за клониране. 

3.13.КП-06-ДК1/13 – ПНЕК приема становището за напредък. 

 

 Решение на ИС: 

Приема изброените по-горе доклади за напредък за пето тримесечие на проектите 

по конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

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

 

 

1.7. Доклад с вх. № ФНИ-3041/26.08.2022 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 
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1.7.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за втори окончателен 

етап от изпълнението на договор №ДН 16/6 от 11.12.2017 г. на тема: „Интегриран подход за 

моделиране на разпространението на горски пожари“ с ръководител проф. дсн Хр. Цаков, 

базова организация: Институт за гората - БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № 94КК/16/30.05.2022 г. на регистриран одитор №5530. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 112 500 лв. 

Преведени средства за първи етап: 56 250 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 5 127,55 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 51 122,45 лв. 

Преведени средства за втори етап: 56 250 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 5 127,55 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 61 377,55 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 3 390,75 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 57 986,80 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 109 109,25 лв. 

(I етап - 51 122,45 лв.; II етап – 57 986,80 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 3 390,75 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 6 

Брой научни публикации за етап 2: 13 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 4 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 12 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 10 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор № ДН 16/6 от 11.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94КК/16/30.05.2022 г. на 

регистриран одитор №5530, няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

№ ДН 16/6 от 11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 109 109,25 лв. 

Признати разходи за втори етап: 57 986,80 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 3 390,75 лв. 

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

на 3 390,75 лв. 

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

успешното приключване на договор № ДН 16/6 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол 

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

изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС:  
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1. На основание предложението на ПНЕК приема много добра оценка на научната 

част на проект по договор № ДН 16/6 от 11.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94КК/16/30.05.2022 г. на 

регистриран одитор №5530, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № ДН 16/6 от 11.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 109 109,25 лв. 

Признати разходи за втори етап: 57 986,80 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 3 390,75 лв. 

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

размер общо на 3 390,75 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 16/6 от 11.12.2017 

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

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

извършването му.  

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 16/9 от 12.12.2017 г. на тема: „Функционални и 

биоинформатични анализи на GRAS транскрипционни фактори, свързани с отговора към 

абиотичен и биотичен стрес при едногодишна (Medicago truncatula) и многогодишна 

(Medicago sativa) люцерна с ръководител гл. ас. д-р М. Ревалска, базова организация: 

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

94СС/4/20.06.2022 г. на регистриран одитор №0605. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 3 735,70 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 860,70 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 55 403,60 лв. 

Преведени средства за втори етап: 59 139,30 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 3 735,70 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 63 735,70 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 11 722,13 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 205,39 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 51 808,18 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 107 211,78 лв. 

(I етап - 55 403,60 лв.; II етап – 51 808,18 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 11 927,52 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 2: 1 (2) 

От тях с импакт фактор: 1 (2) 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 1 (2) 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 1 (3) 

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

част на проект по договор № ДН 16/9 от 12.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94СС/4/20.06.2022 г. на 

регистриран одитор №0605, няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

№ ДН 16/9 от 12.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 107 211,78 лв. 

Признати разходи за втори етап: 51 808,18 лв. 

Непризнати разходи: 860,70 лв. за 1 етап + 205,39 лв. за 2 етап  

Неизразходвани средства: 11 722,13 лв. 

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

на 11 927,52 лв. 

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

успешното приключване на договор № ДН 16/9 от 12.12.2017 г., като бъде подписан протокол 

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

изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС:  

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

на проект по договор № ДН 16/9 от 12.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94СС/4/20.06.2022 г. на 

регистриран одитор №0605, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № ДН 16/9 от 12.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 107 211,78 лв. 

Признати разходи за втори етап: 51 808,18 лв. 

Непризнати разходи: 860,70 лв. за 1 етап + 205,39 лв. за 2 етап  

Неизразходвани средства: 11 722,13 лв. 

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

размер общо на 11 927,52 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 16/9 от 12.12.2017 

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

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

извършването му.  

 

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

етап от изпълнението на договор №КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г. на тема: „Изследване на 

чревната и кошерната микрофлора при медоносни пчели (състав и динамика във времето и 

пренос в пчелни продукти и самите в пчели) и влияние на антропогенни фактори върху 

състава ѝ с цел характеризиране на механизмите, определящи жизнеността на пчелните 

семейства, както и изолиране на интересни щамове млечнокисели бактерии с пробиотичен 

потенциал“ с ръководител доц. д-р С. Димов, базова организация: СУ "Св. Климент 

Охридски", във връзка с доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-2120/20.06.2022 г. на 

регистриран одитор №0301. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 5 426,49 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 54 573,51 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 5 426,49 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 65 426,49 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 13 485,28 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 51 941,21 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 106 514,72 лв. 

(I етап - 54 573,51 лв.; II етап – 51 941,21 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 13 485,28 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 2: 3 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор № КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-2120/20.06.2022 г. на 

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

№ КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 106 514,72 лв. 

Признати разходи за втори етап: 51 941,21 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 13 485,28 лв. 

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

на 13 485,28 лв. 

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

успешното приключване на договор № КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС:  

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

научната част на проект по договор № КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г., на основание чл. 

82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-2120/20.06.2022 г. на 

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

договор № КП-06 Н26/8 от 17.12.2018 г., както следва: 

Признати разходи общо: 106 514,72 лв. 

Признати разходи за втори етап: 51 941,21 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 13 485,28 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер общо на 13 485,28 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № КП-06 Н26/8 от 

17.12.2018 г. да бъде приключен като успешен, като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му.  

 

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

етап от изпълнението на договор №КП-06 Н26/10 от 18.12.2018 г. на тема: „Теоретични 

модели за развитие на дигиталното земеделие“ с ръководител проф. д-р Д. Николов, базова 

организация: Институт по аграрна икономика, БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № ФНИ-2563/11.07.2022 г. на регистриран одитор №0371. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 6 698,52 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 657,24 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 52 644,24 лв. 

Преведени средства за втори етап: 41 342,76 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 6 698,52 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 48 698,52 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 553,68 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 191,27 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 47 953,57 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 100 597,81 лв. 

(I етап - 52 644,24 лв.; II етап – 47 953,57 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 744,95 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации за етап 2: 17 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 7 

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 публикационната дейност ПНЕК приема 

задоволителна оценка на научната част на проект по договор № КП-06 Н26/10 от 18.12.2018 

г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-2563/11.07.2022 г. на 

регистриран одитор №0371, няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

№ КП-06 Н26/10 от 18.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 100 597,81 лв. 

Признати разходи за втори етап: 47 953,57 лв. 

Непризнати разходи: 657,24 лв. за първи етап + 191,27 лв. за втори етап 

Неизразходвани средства: 553,68 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер общо 

на 744,95 лв. 

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

приключване на договор № КП-06 Н26/10 от 18.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му.  

 

Решение на ИС:  

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема задоволителна оценка на 

научната част на проект по договор № КП-06 Н26/10 от 18.12.2018 г., на основание 

чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-2563/11.07.2022 г. на 

регистриран одитор №0371, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № КП-06 Н26/10 от 18.12.2018 г., както следва: 

Признати разходи общо: 100 597,81 лв. 

Признати разходи за втори етап: 47 953,57 лв. 

Непризнати разходи: 657,24 лв. за първи етап + 191,27 лв. за втори етап 

Неизразходвани средства: 553,68 лв. 

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

размер общо на 744,95 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № КП-06 Н26/10 от 

18.12.2018 г. да бъде приключен, като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му.  

 

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

изпълнението на договор №КП-06-Н36/2 от 29.09.2020 г. на тема „Бобовите растения в 

България - източник на полезни допълнителни вещества“, ръководител: доц. д-р Л. Симова-

Стоилова, базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика, Българска 

академия на науките и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №ФНИ-

2834/28.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 796,34 лв. 

Неизразходвани средства: 7 203,66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Средства, предвидени за втори етап: 60 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта:1 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 0 

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: 2 

Решение на ПНЕК:  
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1. На основание разгледаните оценки от рецензентите, ниската публикационна активност и 

липсата на публикации с импакт фактор или импакт ранг ПНЕК приема задоволителна 

оценка на научната част по договор №КП-06 Н36/2 от 29.09.2020 г. 

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

ФНИ-2834/28.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 796,34 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/2 от 29.09.2020 г. в 

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

коефициент 0,7. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 7 203,66 лв. 

(12,96% от преките допустими разходи – 55 600 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап на договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 49 203,66 лв. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема задоволителна оценка на 

научната част по договор №КП-06 Н36/2 от 29.09.2020 г., поради ниска 

публикационна активност, съгласно чл. 82 от ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически 

констатации № ФНИ-2834/28.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. №5530, че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 52 796,34 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/2 от 29.09.2020 г. в 

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

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

4. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 7 203,66 

лв. (12,96% от преките допустими разходи – 55 600 лв.) да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап на договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 49 203,66 лв. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06-Н46/1 от 27.11.2020 г. на тема „Ефективност на 

противоерозионни агротехнологии за подобряване на качеството и хидрологичния режим на 

почвата и ограничаване на емисиите на парникови газове“, ръководител: доц. д-р В. 

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

растенията „Н. Пушкаров” – София и във връзка с доклад за фактически констатации вх. 

№ФНИ-2286/27.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. №1593. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 160 400 лв. 

Сума за ДМА (общо): 42 000 лв. 

Преведени средства за първи етап (основен бюджет): 59 200 лв. 

Преведени средства за ДМА за първи етап: 42 000 лв. 

Преведени средства за първо етап (общо): 101 200 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (основен бюджет): 3 511,46 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 6,98 лв. 

Общо неизразходвани средства за първи етап: 3 518,44 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 97 681,56 лв. 
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Сума, предвидена за втори етап: 59 200 лв.  

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

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации за етап 1: 7 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 4 

От тях с благодарност само към ФНИ: 7 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 12 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор № КП-06 Н46/1 от 27.11.2020 г.  

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

2286/27.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. №1593, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 97 681,56 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н46/1 от 27.11.2020 г. в 

размер на 59 200 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 3 511,46 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена за втори етап.  

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

6,98 лв., да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на финансовия 

план. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 62 718,44 лв. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част на проект по договор № КП-06-Н46/1 от 27.11.2020 г.  

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

ФНИ-2286/27.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. №1593, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 97 681,56 лв., сума на 

непризнатите разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н46/1 от 27.11.2020 г. в 

размер на 59 200 лв., като бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 3 511,46 лв. да 

бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

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

на 6,98 лв., да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 62 718,44 лв., от която 6,98 

лв. за ДМА. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н46/3 от 27.11.2020 г. на тема „Иновации и традиции в 

съхранението и използването на стари и местни генетични ресурси в овощарството и 

лозарството“, ръководител: гл. ас. д-р С. Малчев, базова организация: Институт по 

овощарство – гр. Пловдив и във връзка с доклад за фактически констатации вх. №ФНИ-

2223/23.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636. 
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Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 168 480 лв. 

Сума за ДМА (общо): 50 000 лв. 

Преведени средства за първи етап (основен бюджет): 59 240 лв. 

Преведени средства за ДМА за първи етап: 25 000 лв. 

Преведени средства за първо етап (общо): 84 240 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (основен бюджет): 13 451,34 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 132,44 лв. 

Общо неизразходвани средства за първи етап: 13 583,78 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 70 656,22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0,00 лв. 

Сума, предвидена за втори етап: 59 240 лв.  

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 25 000 лв.  

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации за етап 1: 2 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 2 (1 международен научен форум, 1 национална 

конференция) 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор № КП-06-Н46/3 от 27.11.2020 г., поради ниска 

публикационна активност, съгласно чл. 82 от ПФНИ. 

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

2223/23.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 70 656,22 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

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

размер на 41 468 лв. Сумата, която ще бъде преведена е 41 266,66 лв., като предвидената за 

втори етап сума от 59 240 лв. е редуцирана с коефициент 0,7 (41 468 лв.) и е приспадната 

сумата по т. 5 – 201,34 лв., плюс заявената сума за ДМА и ДНМА за втори етап на проекта в 

размер на 25 000 лв. или общо 66 266,66 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 13 451,34 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа (53 000 лв.), в размер на 13 250 лв. да се 

прехвърли за втори етап на проекта. 

5. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 201,34 

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

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

132,44 лв., да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на финансовия 

план. 

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 79 850,44 лв. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема задоволителна оценка на 

научната част на проект по договор № КП-06 Н46/3 от 27.11.2020 г., поради ниска 

публикационна активност, съгласно чл. 82 от ПФНИ. 

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

2223/23.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 70 656,22 лв., сума на непризнатите разходи 

0 лв.  

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

размер на 41 468 лв. Сумата, която ще бъде преведена е 41 266,66 лв., като 

предвидената за втори етап сума от 59 240 лв. е редуцирана с коефициент 0,7 (41 468 

лв.) и е приспадната сумата по т. 5 – 201,34 лв., плюс заявената сума за ДМА и ДНМА 

за втори етап на проекта в размер на 25 000 лв. или общо 66 266,66 лв. Да бъде 

сключено допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 13 451,34 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа (53 000 лв.), в размер на 

13 250 лв. да се прехвърли за втори етап на проекта. 

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

на 201,34 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

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

размер на 132,44 лв., да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо 

на финансовия план. 

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 79 850,44 лв., от която 

25 132,44 лв. за ДМА. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н46/5 от 27.11.2020 г. на тема „Разработване на 

алгоритми за оптимизация на методите за качествен и количествен анализ на лук (Allium cepa 

L.) чрез флуоресцентна спектроскопия“, ръководител: проф. д-р Галина Певичарова, базова 

организация: Институт по зеленчукови култури "Марица" – Пловдив и във връзка с доклад 

за фактически констатации вх. №ФНИ-2245/24.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. 

№0058. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 122 510 лв. 

Сума за ДМА (общо): 24 210 лв. 

Преведени средства за първи етап (основен бюджет): 49 150 лв. 

Преведени средства за ДМА за първи етап: 24 210 лв. 

Преведени средства за първо етап (общо): 73 360 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (основен бюджет): 12 343,92 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 51,39 лв. 

Общо неизразходвани средства за първи етап: 12 395,31 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 60 964,69 лв. 

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

Общо 991,54 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 867,85 лв. 

Превишение на разходите за одит: 123,69 лв. 

Сума, предвидена за втори етап: 49 150 лв.  

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

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 1:  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Брой участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор № КП-06 Н46/5 от 27.11.2020 г.,  поради ниска 

публикационна активност, съгласно чл. 82 от ПФНИ. 

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

2245/24.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0058, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 60 964,69 лв., сума на непризнатите разходи 0 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н46/5 от 27.11.2020 г. в 

размер на 34 405 лв. Сумата, която ще бъде преведена е 32 990,08 лв., като предвидената за 

втори етап сума от 49 150 лв. е редуцирана с коефициент 0,7 (34 405 лв.) и е приспадната 

сумата по т.6 – 1 414,92 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

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

от Насоките за Конкурса, както следва:  

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

Общо 991,54 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 867,85 лв. 

Превишение на разходите за одит: 123,69 лв. 

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

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

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

допълнително споразумение. 

5. Частта от неизразходваните средства (общо 12 343,92 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи ( 43 716 лв.) за етапа, в размер на 10 929 лв. да се 

прехвърли за втори етап на проекта. 

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

1 414,92 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория етап 

на проекта. 

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

51,39 лв., да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на финансовия 

план. 
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8. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 45 385,39 лв.  

 

Решение на ИС:  

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема задоволителна оценка на 

научната част на проект по договор № КП-06 Н46/5 от 27.11.2020 г., поради ниска 

публикационна активност, съгласно чл. 82 от ПФНИ.  

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

ФНИ-2245/24.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0058, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 60 964,69 лв., сума на 

непризнатите разходи 0 лв.  

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н46/5 от 27.11.2020 г. в 

размер на 34 405 лв. Сумата, която ще бъде преведена е 32 990,08 лв., като 

предвидената за втори етап сума от 49 150 лв. е редуцирана с коефициент 0,7 (34 405 

лв.) и е приспадната сумата по т. 6 – 1 414,92 лв. Да бъде сключено допълнително 

споразумение. 

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

3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва:  

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

Общо 991,54 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 867,85 лв. 

Превишение на разходите за одит: 123,69 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 

5. Частта от неизразходваните средства (общо 12 343,92 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи ( 43 716 лв.) за етапа, в размер на 

10 929 лв. да се прехвърли за втори етап на проекта. 

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

на 1 414,92 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

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

на 51,39 лв., да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

8. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 45 385,39 лв., от която 51,39 

лв. за ДМА. 

 

 

1.8. Доклад с вх. № ФНИ-3315/23.09.2022 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 

 

1.8.1. Доклад с вх. № ФНИ-3050/29.08.2022 г. от доц. д-р П. Желев, ръководител на проект 

по договор № КП-06 Н26/4 от 07.12.2018 г. на тема: „Структура на ледниковите рефугиуми 

на Балканския полуостров и в България – анализ на модела на родовете Tilia и Ulmus“, базова 

организация: Лесотехнически университет. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 27/14.10.2022         69 

 

 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с още 6 месеца 

Обосновка: „Ограниченията, наложени във връзка с пандемичната обстановка през 

последните две години забавиха значително работата по проекта с код КП-06-Н 26/4 от 

2018 г., особено теренните проучвания и събирането на материали за генетични 

изследвания. Поради това, в резултат на доклад с входящ № ФНИ-142/17.01.2022 г., подаден 

от мен, от Постоянната научно-експертна комисия (ПНЕК) по селскостопански науки 

беше разрешено удължаването на срока на проекта с шест месеца (Протокол № 

6/11.02.2022 г.). Това удължение позволи да бъдат завършени голяма част от 

изследванията, но за да бъдат публикувани научните резултати, т.е., да бъдат отпечатани 

като статии в научни списания, или поне приети за печат, е необходим определен период 

от време, който, за съжаление не беше предвиден в предишния ми доклад. 

Поради това си позволявам да помоля срокът за изпълнение на проекта да бъде удължен с 

още шест месеца (т.е., до 08.06.2023 г.), което ще позволи да излязат от печат научни 

статии с резултати от проведените изследвания, а това от своя страна ще окаже 

съществено влияние върху крайната оценка 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 още 6 месеца. Общото удължаване на срока 

за втори етап става 12 месеца. След промяната проект по договор № КП-06 Н26/4 от 

07.12.2018 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 договор 

№ КП-06 Н26/4 от 07.12.2018 г. с още 6  месеца, като бъде сключено допълнително 

споразумение. Общото удължаване на срока става 12 месеца 

 

Решение на ИС: 

Приема предложението на ПНЕК за удължаване на срока на втори етап на договор № 

КП-06 Н26/4 от 07.12.2018 г. с още 6  месеца, като бъде сключено допълнително 

споразумение. Общото удължаване на срока става 12 месеца. След промяната проект 

по договор № КП-06 Н26/4 от 07.12.2018 г. трябва да приключи на 08.06.2023 г. Срок 

на подаване на отчета 08.07.2023 г.  

 

1.8.2. Доклад с вх. № ФНИ-3214/13.09.2022 г. от доц. д-р Е. Янкова-Цветкова, ръководител 

на проект по договор № КП-06 Н26/6 от 13.12.2018 г. на тема: „Репродуктивен потенциал, 

метаболитен и генетичен профил в условия in situ и ex situ, на видове лечебни растения от 

българската флора с ресурсен дефицит - научна основа за тяхното отглеждане в култура“, 

базова организация: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с още 3 месеца 

Обосновка: „С решение на Постоянната научно-експертна комисия по Селскостопански 

науки към Фонд „Научни изследвания“ от заседание, проведено на 11.02.2022 г., срокът на 

приключване на проекта беше удължен с 6 месеца. Съгласно решението: „След промяната 

проектът трябва да приключи на 01.12.2022 г. Срок на подаване на отчета е 01.01.2023 г.“ 

Предоставеното удължение позволи събирането на материал от целевите видове и 

съответните данни относно състоянието на техните популации през настоящия 

вегетационен сезон (април-септември), необходими за оформянето на крайния отчет на 

проекта, както и представянето на получените резултати на един форум през юли месец, 

един в началото на месец септември и един предстоящ, през месец октомври. 
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Подготвени са и публикации - две подадени за публикуване и две в процес на подготовка за 

публикуване в реномирани списания с квартали (с IF). За публикуването им са предвидени 

средства в Перо 5: „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи", но 

процедурата по приемане на статиите за печат в такива престижни списания отнема 

повече време, поради което моля срокът на проекта да бъде удължен с още три месеца. 

Това ще ни даде възможност да разширим разпространението на резултатите, получени 

при разработването на проекта, чрез още няколко публикации, за отпечатването на които 

ще можем да заплатим в рамките на срока 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  още 3 месеца. Общото удължаване на срока 

за втори етап става 12 месеца. След промяната проект по договор № КП-06 Н26/6 от 

13.12.2018 г. трябва да приключи на 01.03.2023 г. Срок на подаване на отчета 01.04.2023 г. 

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

№ КП-06 Н26/6 от 13.12.2018 г. с още 3 месеца, като бъде сключено допълнително 

споразумение. Общото удължаване на срока става 9 месеца. 

 

Решение на ИС: 

Приема предложението на ПНЕК за удължаване на срока на втори етап на договор № 

КП-06 Н26/6 от 13.12.2018 г. с още 3 месеца, като бъде сключено допълнително 

споразумение. Общото удължаване на срока става 9 месеца. След промяната проект 

по договор № КП-06 Н26/6 от 13.12.2018 г. трябва да приключи на 01.03.2023 г. Срок 

на подаване на отчета 01.04.2023 г.  

 

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

етап от изпълнението на договор №ДН 16/12 от 20.12.2017 г. на тема: „Генетично 

разнообразие и полулационна структура на щамове Mycobacterium bovis, изолирани от 

говеда от различни региони на България“ с ръководител доц. двм М. Боновска, базова 

организация: Институт по Микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. № 94НН/17/26.08.2022 г. на регистриран одитор №0051. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 5 427,92 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 54 572,08 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 5 427,92 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 65 427,92 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 153,46 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 65 274,46 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 119 846,54 лв. 

(I етап - 54 572,08 лв.; II етап – 65 274,46 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 153,46 лв. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 27/14.10.2022         71 

 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 2 за 1-ви етап, 2 за 2-ри етап или 4 общо за двата етапа. 

От тях с импакт фактор: 2 за 1-ви етап, 2 за 2-ри етап или 4 общо за двата етапа.  

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 за 1-ви етап, 2 за 2-ри етап или 4 общо за двата етапа. 

От тях е благодарност и към други проекти: 0  

Участия в научни форуми: 4 за 1-ви етап, 4 за 2-ри етап или 8 общо за двата етапа. 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор № ДН 16/12 от 20.12.2017 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94НН/17/26.08.2022 г. на 

регистриран одитор №0051, няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

№ ДН 16/12 от 20.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 119 846,54 лв. 

Признати разходи за втори етап: 65 274,46 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 153,46 лв. 

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

на 153,46 лв. 

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

успешното приключване на договор № ДН 16/12 от 20.12.2017 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС:  

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

научната част на проект по договор № ДН 16/12 от 20.12.2017 г., на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № 94НН/17/26.08.2022 г. на 

регистриран одитор №0051, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № ДН 16/12 от 20.12.2017 г., както следва: 

Признати разходи общо: 119 846,54 лв. 

Признати разходи за втори етап: 65 274,46 лв. 

Непризнати разходи: няма 

Неизразходвани средства: 153,46 лв. 

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

размер общо на 153,46 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № ДН 16/12 от 20.12.2017 

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

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

извършването му.  

 

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

етап от изпълнението на договор №КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г. на тема: „Използване на 

насекоми като алтернативни източници на протеини при хранене на птици и влиянието им 

върху околната среда, здравето и поминъка“ с ръководител проф. д-р М. Лалев, базова 
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организация: Земеделски институт – Стара Загора, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № ФНИ-2927/10.08.2022 г. на регистриран одитор №0432. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 14 168,69 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 3 814,67 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 42 016,64  лв. 

Преведени средства за втори етап: 55 816,64 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 13 800 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 73 800 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 1 760,84 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 3 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 72 036,16 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 114 052,80 лв. 

(I етап - 42 016,64  лв.; II етап – 72 036,16 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 1 763,84 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации за етап 2: 4 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 3 

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 добра оценка на научната 

част на проект по договор № КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-2927/10.08.2022 г. на 

регистриран одитор №0432, няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

№ КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 114 052,80 лв. 

Признати разходи за втори етап: 72 036,16 лв. 

Непризнати разходи: 3 лв. 

Неизразходвани средства: 1 760,84 лв. 

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

на 1 763,84 лв. 

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

успешното приключване на договор № КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС:  

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

на проект по договор № КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-2927/10.08.2022 г. на 

регистриран одитор №0432, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № КП-06 Н26/1 от 04.12.2018 г., както следва: 

Признати разходи общо: 114 052,80 лв. 

Признати разходи за втори етап: 72 036,16 лв. 

Непризнати разходи: 3 лв. 

Неизразходвани средства: 1 760,84 лв. 

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

размер общо на 1 763,84 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № КП-06 Н26/1 от 

04.12.2018 г. да бъде приключен като успешен, като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му.  

 

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

етап от изпълнението на договор №КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 г. на тема: „Възможности за 

получаване на функционални храни от птици“ с ръководител проф. д-р М. Облакова, базова 

организация: Земеделски институт – Стара Загора, във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. № ФНИ-2831/28.07.2022 г. на регистриран одитор №0432. 

Данни за проекта  

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 19 095,14 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 123,04 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 40 781,82 лв. 

Преведени средства за втори етап: 54 581,82 лв.  

Прехвърлени средства от първи етап: 13 800 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 73 800 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 113,72 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 73 686,28 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 114 468,10 лв. 

(I етап - 40 781,82 лв.; II етап – 73 686,28 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 113,72 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 2: 3 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 2 (международни) 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор № КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-2831/28.07.2022 г. на 

регистриран одитор №0432, няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

№ КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 114 468,10 лв. 

Признати разходи за втори етап: 73 686,28 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 113,72 лв. 

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

на 113,72 лв. 

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

успешното приключване на договор № КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му.  

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част на проект по договор № КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 г., на основание чл. 

82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации вх. № ФНИ-2831/28.07.2022 г. на 

регистриран одитор №0432, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № КП-06 Н26/3 от 04.12.2018 г., както следва: 

Признати разходи общо: 114 468,10 лв. 

Признати разходи за втори етап: 73 686,28 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 113,72 лв. 

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

размер общо на 113,72 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3, проект по договор № КП-06 Н26/3 от 

04.12.2018 г. да бъде приключен като успешен, като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му.  

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н36/5 от 13.12.2019 г. на тема „Оптимизиране 

параметрите на прецизното земеделие за подобряване на ефективността на производството и 

проследяемостта на продуктите от селското стопанство“, ръководител: гл. ас. д-р С. 

Василева, базова организация: Аграрен университет - Пловдив и във връзка с доклад за 

фактически констатации вх. №ФНИ-2573/12.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 48 508,37 лв. 

Неизразходвани средства: 11 491,63 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Средства, предвидени за втори етап: 60 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 3 
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Брой научни публикации (общо): 4 

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: 4 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор №КП-06 Н36/5 от 13.12.2019 г. 

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

ФНИ-2573/12.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 507,37 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/5 от 13.12.2019г. в 

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

4. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 11 491,63 лв. 

(20,8% от преките допустими разходи – 55 200 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап на договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 71 491,63 лв. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор №КП-06 Н36/5 от 13.12.2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически 

констатации № ФНИ-2573/12.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636, че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 48 507,37 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/5 от 13.12.2019г. в 

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

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

11 491,63 лв. (20,8% от преките допустими разходи – 55 200 лв.) да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап на договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 71 491,63 лв. 

 

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

изпълнението на договор №КП-06 Н36/10 от 13.12.2019 г. на тема „Актуални 

фитопаталогични проблеми при овощните видове в България: Неизследвани и инвазивни 

чужди фитопатогени с потенциален риск за биоразнообразието и биосигурността“, 

ръководител: доц. д-р С. Милушева, базова организация: Институт по физиология на 

растенията и генетика, Българска академия на науките и във връзка с доклад за фактически 

констатации вх. №ФНИ-2590/13.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства: 60 000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 58 757,35 лв. 

Неизразходвани средства: 1 198,65 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 44 лв. 

Средства, предвидени за втори етап: 60 000 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 
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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): 0 

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:  

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

научната част по договор № КП-06 Н36/10 от 13.12.2019 г., поради ниска публикационна 

активност, съгласно чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-2590/13.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 58 757,35 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/10 от 13.12.2019 г. в 

размер на 42 000 лв. Сумата, която ще бъде преведена е 41 956,00 лв., като от предвидената 

за втори етап сума от 42 000 лв. (след редукция на 60 000 лв. с 0,7, спрямо получената оценка), 

е приспадната сумата на непризнатите разходи в размер на 44 лв. Да бъде сключено 

допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 1 198,65 лв. 

(2,15% от преките допустими разходи – 56 400 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап на договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 43 198,65 лв. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание предложението на ПНЕК, ИС приема задоволителна оценка на 

научната част по договор № КП-06 Н36/10 от 13.12.2019 г., поради ниска 

публикационна активност, съгласно чл. 82 от ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпил доклад за фактически 

констатации № ФНИ-2590/13.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. №0636, че 

разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 58 757,35 лв. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор № КП-06 Н36/10 от 13.12.2019 г. в 

размер на 42 000 лв. Сумата, която ще бъде преведена е 41 956,00 лв., като от 

предвидената за втори етап сума от 42 000 лв. (след редукция на 60 000 лв. с 0,7, 

спрямо получената оценка), е приспадната сумата на непризнатите разходи в размер 

на 44 лв. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 1 198,65 

лв. (2,15% от преките допустими разходи – 56 400 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 43 198,65 лв. 

 

 

1.9. Доклад с вх. № ФНИ-3428/29.09.2022 г. от доц. двмн Елена Кистанова – председател 

на постоянната Научно-експертна комисия по Двустранно и международно 

сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“ относно предложения по доклади на 

ръководители на договори 
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1.9.1. Доклад с вх. № ФНИ-2561 от 13.06.2022 г. от проф. Р. Коцилкова, ръководител на 

договор КП-06-КОСТ/11 от 08.10.2020 г., по КОСТ акция - CA 19118 на тема: „High-

performance carbon-based composites with smart properties for advanced sensing applications 

(EsSENce)“, Институт по механика - БАН.  

Относно: Промяна на финансовия план, като бъде прехвърлена обща сума в размер на 9320 

лв. от перо „Материали, химикали и консумативи“ в перо „Апаратура и специфично 

оборудване“. 

Обосновка: По Перо 1.“Апаратура и специфично оборудване“ са  изразходвали сумата от 29 

230 лв. (двадесет и девет хиляди двеста и тридесет лв.), вместо планираните 20 000 лв., за 

закупуване на доокомплектовка към наличната апаратура „микроекструдер“ за смесване на 

термопласти с нанопълнители, която е предвидена във финансовата обосновка за изпълнение 

на т.1 от Работната програма. 

По-високата цена на закупената доокомплектовка от планираната такава, се дължи на това, 

че са закупили комплект от 4 шнека за екструдер (вместо планирания един шнек), което 

позволява размерът на смесваните частици да варира в широк диапазон, от нанопрахове - до 

микропрахове и полимерни пелети (1 до 4 мм). Разликата в цената на планирания един шнек 

от цената на закупения комплект от 4 шнека не е голяма, но използването на различните 

шнекове дава широки възможности за по-добро хомогенизиране при екструзия, което е 

спомогнало получаването на нанокомпозитните материали заложени в т. 1 от Работната 

програма.  

Прехвърлената сума е до 25% от допустимите преки разходи и не променя планираните 

дейности по работната програма на договора. 

Приложения: 

 Стар финансов план и обосновка; 

 Актуализиран финансов план. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема да бъдат 

прехвърлени общо 9320 лв. от перо „Материали, химикали и консумативи“ в перо 

„Апаратура и специфично оборудване“, които представляват 23,3 % от общата сума (40 000 

лв.) на договор КП-06-КОСТ/11 от 08.10.2020 г., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране, съгласно чл. 71 от ПФНИ. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат прехвърлени общо 9320 лв. от перо „Материали, химикали и 

консумативи“ в перо „Апаратура и специфично оборудване“, които представляват 

23,3 % от общата сума (40 000 лв.) на договор КП-06-КОСТ/11 от 08.10.2020 г., като 

се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране, съгласно чл. 71 

от ПФНИ. 

 

1.9.2. Доклад с вх. № ФНИ-2643 от 15.07.2022 г. от проф. Д. Джонова-Атанасова, 

ръководител на договор КП-06-Индия/11 от 02.09.2019 г., на тема: „Топлинен акумулатор 

на основата на материал с промяна на фазовото състояние в термични системи със слънчева 

енергия или оползотворяване на отпадна топлина“, Институт по инженерна химия – БАН.  

Относно: Промяна на финансовия план, като бъде прехвърлена обща сума в размер на 2540 

лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за материали, консумативи и други 

допустими разходи“. 

Обосновка:  
Невъзможност и несигурност за осъществяване на планираните по проекта командировки на 

партньорите в чужбина във връзка с пандемията 2020-2022 г. 
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Прехвърлените средствата ще бъдат за сметка на неосъществените планирани командировки 

в чужбина на българската страна. 

Налични са средствата, необходими за планираната командировка на партньорите от Индия, 

съгласно приложената кореспонденция и покана. 

Ще бъдат увеличени планираните разходи на българската страна за командировки в 

България. 

Сумарно прехвърлените средства стават 17,6% от преките разходи, заедно с предишно 

прехвърляне от 7,7%, одобрено с Протокол № 5/10.03.2022 г. 

Приложения:  

 Актуализиран финансов план и обосновка; 

 Финансов план, одобрен с протокол № 5 на ПНЕК от 10.03.2022 г.; 

 Оригинален финансов план и обосновка; 

 Покана за посещение на индийската страна в България. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество не приема да 

бъдат прехвърлени общо 2540 лв. от перо „Разходи за командировки“ в перо „Разходи за 

материали, консумативи и други допустими разходи“, които представляват 9,9 % от преките 

допустими разходи (25 760 лв.) (и заедно с предишно прехвърляне общия процент на 

прехвърлени средства става общо 17,6 %) на договор КП-06-Индия/11 от 02.09.2019 г., тъй 

като срокът на договора е изтекъл на 02.09.2022 год. след 12-месечно удължение. Срок за 

предаване на окончателния отчет – 02.10.2022 год. 

 

Решение на ИС: 

Не приема да бъдат прехвърлени общо 2540 лв. от перо „Разходи за командировки“ 

в перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“, които 

представляват 9,9 % от преките допустими разходи (25 760 лв.) (и заедно с предишно 

прехвърляне общия процент на прехвърлени средства става общо 17,6 %) на договор 

КП-06-Индия/11 от 02.09.2019 г., тъй като срокът на договора е изтекъл на 02.09.2022 

год. след 12-месечно удължение. Срок за предаване на окончателния отчет – 

02.10.2022 год. 

 

1.9.3. Доклад с вх. № ФНИ-2649 от 15.07.2022 г. от доц. д-р П. Чавдаров, ръководител на 

договор КП-06-Китай/7 от 20.11.2020 г., на тема: „Обогатяване разнообразието на зърнено-

бобови култури между България и Китай – интродукция и оценка във връзка с глобалните 

климатични промени“, Институт по растителни и генетични ресурси, Садово, ССА. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 20.11.2023 г.  

Обосновка: Предвид пандемията с КОВИД-19 и свързаните с нея противоепидемични 

мерки, както в страната ни, така и в световен мащаб, основната цел по договора, а именно 

насърчаване мобилността /обмена/ между двете страни на учени и растителен материал, няма 

да може да бъде осъществена. За да се получат очакваните резултати по РП 2 – 

„Фенотипиране на местни образци фасул и вигна. Проучване на сухоустойчивостта. 

Обогатяване на колекциите с нови образци поддържани in situ/ on farm“, е необходимо да се 

даде време да осъществят повече експедиции за колекциониране на местен растителен 

материал от посочените култури в проекта и да ги заложат за проучване. 

На 31.05. тази година падна унищожителна градушка в района на гр. Садово, включително и 

на тяхното експериментално поле. Фасулът и вигната вече са били засети и са се намирали в 

активна вегетативна фаза на растеж. След падналата градушка са останали само стъблата на 

растенията с много разкъсани и унищожени листа. Наложило се е да предприемат спешни 

мерки, за да подпомогнат растенията в тяхното възстановяване, за да не загубят семената от 
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новосъбраните образци фасул и вигна през 2021 г. Въпреки техните усилия няма да получат 

желания добив от семена и точната информация за продължителността на отделните фази на 

растенията. 

Поради двугодишния период на проекта и гореизложените предизвикателства, не са в 

състояние да съберат необходимите данни, да ги обработят, след което да ги приготвят за 

публикуване в списания с IF или IR. 

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

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

международно сътрудничество приема срока на договор КП-06-Китай/7 от 20.11.2020 г. да 

бъде удължен с 12 месеца – до 20.11.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 20.12.2023 год. 

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 срока на договор КП-06-Китай/7 от 20.11.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца 

– до 20.11.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 20.12.2023 год. Задължава 

ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

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

уведомяването. 

 

 

1.9.4. Доклад с вх. № ФНИ-2718 от 20.07.2022 г. от доц. д-р М. Къндинска-Василева, 

ръководител на договор КП-06-ДК3/1 от 08.12.2020 г., на тема „Молекулен дизайн, синтез и 

скрининг за антикоронавирусна активност на хетероциклени съединения с контролирана 

клетъчна токсичност посредством наноенкапсулиране (COVIDAvir)“, Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Шестмесечен доклад за напредък № 3 и шестмесечен финансов доклад № 3 за 

периода: Януари 2022 г. – Юни 2022 г. 

 Изпълнение на планираните дейности:  

 Направено е проучване за състоянието на пазара, заявени са и са закупени 

необходимите материали и консумативи, обезпечаващи нормалната работа по проекта, 

синхрон между отделните екипи, както и получаването на навременни резултати. 

 След анализ на получените през първите две шестмесечия резултати, са разпределени 

задачите по работни пакети и е организирана дейността на ниво ръководители на РП. 

 По РП1 от програмата, след анализ на резултатите от вирусологичните изследвания, 

проведени от партньорската организация в Ухан, са синтезирани 22 нови 1-оксо-2,3,4- 

тризаместени изохинолинови производни от тип II - структурни аналози на съединението, 

показало най-висока антикоронавирусна активност, близка до демонстрираната от 

лекарствения препарат Молнупиравир (Molnupiravir, Merck). Потенциално активните 

вещества са предоставени за изследване на цитотоксичността им и на противовирусните им 

свойства в Институт по вирусология — Ухан и за оценка на цитотоксичността им спрямо 

стволови клетки от апикална зъбна папила в Медицински университет — София. Част от 

изследванията, свързани със синтеза и проявената in vitro противовирусна активност на 

съединения от тип I спрямо човешки коронавируси HCoV ОС43 и HCoV 229Е са обобщени 

и представени в една публикация с отворен достъп, излязла от печат. В момента се подготвят 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 27/14.10.2022         80 

 

 

още две статии, касаещи: 1) синтеза на хлорохиновите и хидроксихлорохиновите аналози от 

тип I, противовирусните им свойства спрямо SARS-Cov-2 и значителното повишаване на 

ефекта им след енкапсулирането им в наночастици; 2) синтеза и антикоронавирусната 

активност на съединения от тип II по отношение на човешките коронавируси HCoV ОС43 и 

HCoV 229Е. Част от получените синтетични резултати, свързани със синтеза на съединенията 

от типове I-III, са докладвани на една национална и една международна научни конференции, 

и при защитата на една дипломна работа. 

 По РП2 част от получените данни за проявената in vitro противовирусна активност на 

съединения от тип I спрямо човешки коронавируси HCoV ОС43 и HCoV 229Е са представени 

в една публикация, излязла от печат. Част от резултатите, касаещи противовирусната 

активност на съединения от тип III, са обобщени в дипломна работа за придобиване на 

образователно-квалификационната степен „магистър“. Обобщени са резултатите, касаещи 

активността на тестваните съединения от тип II спрямо човешки коронавируси HCoV ОС43 

и HCoV 229Е. В момента се оформя публикация. 

 По РПЗ е проведено количествено изследване на зависимостта между структурата на 

съединения от тип III и антивирусна им активност. Резултатите са обобщени и представени 

в дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“. 

 По РП4 са синтезирани серия флуорогенни стирилови багрила, за две от които е 

установено, че не са токсични спрямо тестваните клетъчни култури, навлизат в клетъчното 

ядро (ядърце и цитоплазма) и са подходящи за визуализация при изследване на механизма на 

вирусното действие. 

 По РП5 с цел провеждането на експерименти, изследващи капацитета на натоварване 

на твърдите липидни наночастици, бяха синтезирани серии от проби на наночастици - 

плацебо и с включени новоформулирани активни вещества. Пробите са охарактеризирани 

чрез атомно-силова микроскопия (AFM), трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ), 

дефиниран е техният размер и Z-потенциал. След анализиране на получените резултати е 

изградена концепция за оптимизиране на ефективната концентрация на лекарствените 

вещества. 

В момента се подготвя публикация, посветена на синтеза на хлорохиновите и 

хидроксихлорохиновите аналози от тип I, противовирусните им свойства и значителното 

повишаване на последните след енкапсулиране на активните вещества в наночастиците. 

 По РП6 е в ход тест за установяване на цитотоксичността на нови аналози на най- 

активното съединение от тип II на здрави клетъчни култури с Annexin V и пропидиев йодид 

чрез флоуцитометрия. 

 По РП7 от програмата е в ход in vitro антикоронавирусен скрининг на 22 

новосинтезирани хетероциклени съединения от тип II, близки аналози на най- ефективното 

срещу SARS-CoV-2 изохинолиново производно. В партньорската организация – Института 

по вирусология в Ухан, през изминалия отчетен период беше установено, че това съединение 

инхибира в значителна степен репликацията на SARS- CoV-2 (Делта вариант) във Vero Е6 

клетки (клетки от бъбрек на африканска зелена маймуна), но и в Calu-З клетки (човешки 

белодробни клетки). Синтезираното от нас съединение от тип II повлиява SARS-CoV-2 

инфекцията толкова ефективно, колкото използваната положителна контрола EIDD-1931 

(активната форма на Molnupiravir EIDD- 2801). 

Възникнали проблеми:  

 Доставката на някои химикали, материали и консумативи често отнема повече време от 

това, което е предвидено от фирмите-доставчици и което е регламентирано в договорите 

им с базовата организация (СУ). 
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 Транспортът от България до Китай на последната пратка от 22 хетероциклени проби отне 

повече от месец. Беше предадена в пощенски офис на 10.05.2022, изпратена от България 

към Китай на 13.05.2022 и пристигнала в Ухан на 17.06.2022. Забавянето беше обусловено 

от възникнали проблеми с информационната система на Български пощи, както и от 

дълговременно блокиране на транспорта в Шанхай и Пекин през този период. 

Изразходваните средства за отчетния период Януари 2022 г. – Юни 2022 г. са в размер на 

11 273,72 лв., а общо от началото на проекта – 113 524,12 лв. 

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

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

международно сътрудничество приема шестмесечния отчет за периода Януари 2022 г. – Юни 

2022 г. на договор КП-06-ДК3/1 от 08.12.2020 г., без забележки.  

 

Решение на ИС: 

Приема шестмесечния отчет за периода Януари 2022 г. – Юни 2022 г. на договор КП-

06-ДК3/1 от 08.12.2020 г., без забележки.  

 

 

1.9.5. Доклад с вх. № ФНИ-2842 от 28.07.2022 г. от проф. д-р Г. Дянков, ръководител на 

договор № КП-06-Китай/1 от 20.11.2020 г., на тема „Биосензор с подобрена ефективност, 

базиран на моментна поляриметрична детекция на повърхнинен плазмонен резонанс“, 

Институт по оптически материали и технологии – БАН.   

Относно: Промяна в състава на научния колектив по договора, като бъде включен докторант 

П. Колев, зачислен в ИОМТ – БАН от 10.01.2022 г., на мястото на студент К. Шиндарова - 

поради прекратяване на трудовите ѝ правоотношения с ИОМТ – БАН.  

Обосновка: Несъмнено, професионалният опит и знания на докторант П. Колев ще увеличи 

капацитета на колектива и ще гарантира успешното изпълнение на проекта. По такъв начин 

прекратяването на участието на студент К. Шиндарова ще бъде напълно компенсирано. 

Приложения:  

 Декларация от докторант П. Колев, изразяващ съгласие да работи по проекта; 

 Декларация от студент К. Шиндарова за напускането на колектива; 

 Актуализиран списък на научния колектив с подписи. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема 

изключването на К. Шиндарова като студент и включването на П. Колев като докторант в 

научния колектив по договор КП-06-Китай/1 от 20.11.2020 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема изключването на К. Шиндарова като студент и включването на П. Колев като 

докторант в научния колектив по договор КП-06-Китай/1 от 20.11.2020 г. 

 

 

1.9.6. Доклад с вх. № ФНИ-2845 от 29.07.2022 г. от проф. Е. Маноах, ръководител на договор 

КП-06-Китай/3 от 20.11.2020 г., на тема „Нелинейни динамични характеристики за 

наблюдение и диагностика на повреди на вятърни турбини при шумни условия“, Институт 

по механика - БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 20.11.2023 г. 

Обосновка: Основният проблем при работата по изпълнение на договора са ограниченията, 

възникнали вследствие пандемията КОВИД-19. 
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Тези ограничения са направили практически невъзможно посещението на български учени в 

Китай поради изискванията за продължителен карантинен период там. Въпреки това 

докторантът Dayang Li е успял да реализира две посещения в Института по механика през 

2021 г. и 2022 г. Благодарение на тези посещения и активната им работа по интернет са 

постигнати съществени резултати по изпълнение на програмата и са публикувани 5 статии, 

4 от които са от китайско-български колективи.  

Реализирани са 3 участия в международни конференции с изнесени доклади по тематиката 

на договора. По-голямата част от средствата по договора не са изразходвани. 

Още една година работа с колегите от Китай по съвместната тема ще доведе до още по-

убедителни резултати и вероятно до сключване на по-големи договори, за които вече се водят 

разговори. 

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

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

международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-Китай/3 от 20.11.2020 г. да 

бъде удължен с 12 месеца – до 20.11.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 20.12.2023 год. 

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 срокът на договор КП-06-Китай/3 от 20.11.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца – до 20.11.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 20.12.2023 год. Задължава 

ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

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

уведомяването. 

 

1.9.7. Доклад с вх. № ФНИ-2848 от 29.07.2022 г. от проф. дфн А. Герджиков, ректор на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, във връзка с договор КП-06-Китай/11 от 

24.11.2020 г., на тема „Изследване на микробиома при производството на биогаз от 

органична фракция на твърди битови отпадъци“, с ръководител проф. дбн Я. Топалова. 

Относно: Удължаване на срока на изпълнението на договора с 12 месеца – до 24.11.2023 г. 

Обосновка: Иска се срокът на договора да бъде удължен поради наложените 

противоепидемични мерки в страната по време на извънредното положение и последвалата 

извънредна епидемична обстановка в България и в Китай. Това е довело до невъзможността 

от провеждане на експерименти, обмен на експерти между Р. България и Китай, усвояване 

на средствата за командировки, услуги и други важни дейности за изпълнението на проекта. 

Наложилото се удължаване на срока за изпълнение на договора е съгласувано с Китайската 

страна - проф. Пинджинг, за което е приложено писмо. 

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

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

международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-Китай/11 от 24.11.2020 г. 

да бъде удължен с 12 месеца до 24.11.2023 год., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 24.12.2023 год.  

 

Решение на ИС: 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 27/14.10.2022         83 

 

 

Приема срокът на договор КП-06-Китай/11 от 24.11.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 24.11.2023 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 24.12.2023 год.  

 

 

1.9.8. Доклад с вх. № ФНИ-2899 от 04.08.2022 г. от проф. дн М. Попова, ръководител на 

договор КП-06-КОСТ/11 от 15.12.2021 г., по КОСТ акция – СА 20127 – „Waste biorefinary 

technologies for accelerating sustainable energy processes“, на тема „Оползотворяване на 

отпадъчни продукти за устойчиво получаване на енергия“, Институт по органична химия с 

Център по фитохимия – БАН.   

Относно: Промяна в състава на научния колектив по договора, като гл. ас. д-р Хр. Лазарова 

да отпадне от списъка на научния колектив, поради прекратяване на трудовите ѝ 

правоотношения с Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН. 

Обосновка:  
Приложения: 

 Молба от гл. ас. д-р Хр. Лазарова. 

 Декларация за съгласие за гореспоменатата промяна в списъка на научния колектив по 

проекта от останалите членове на колектива. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема 

изключването на гл. ас. д-р Хр. Лазарова, като член на научния колектив по договор КП-06-

КОСТ/11 от 15.12.2021 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема изключването на гл. ас. д-р Хр. Лазарова, като член на научния колектив по 

договор КП-06-КОСТ/11 от 15.12.2021 г. 

 

1.9.9. Доклад с вх. № ФНИ-2983 от 19.08.2022 г. от проф. Н. Илиева, ръководител на договор 

КП-06-Китай/10 от 24.11.2020 г., на тема „Нов метод за in silico дизайн на пептидни 

биотерапевтици на базата на циклотиди“, Институт по информационни и комуникационни 

технологии – БАН.  

Относно: Удължаване на срока за изпълнението на договора с 12 месеца – до 24.11.2023 г. 

Обосновка: Причините за това искане са няколко, свързани предимно с възникналите около 

пандемията от COVID-19 извънредни обстоятелства, а именно: 

 Невъзможност за реализиране на предвидените командировки, както за участия в 

международни научни форуми, така и за научен обмен (краткосрочни посещения, 

свързани с работата по проекта); 

 Невъзможност за пълноценна работа поради боледуване от COVID-19, в това число с 

усложнения, на няколко члена на екипа, както и поради затворени училища и детски 

заведения или обучение онлайн; 

 Неритмичност и дори несигурност на доставките на лабораторни консумативи; 

 Специфики на противоепидемичните мерки, предприети в Китай и допълнително в 

организацията-партньор – Пекинския технологичен институт, наложили за повече от 

година работа от къщи при сложни жилищни условия; 

 Въпреки предходен опит в съвместни изследвания на част от екипа, тематиката на 

проекта е била изцяло нова за колектива, което при крайно ограничената комуникация 

през първите 7-8 месеца допълнително е усложнило началото на изследванията; 
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Исканото удължение ще даде възможност проектът да постигне в максимална степен целите 

си – изпълнение в пълен обем на набелязаната научна програма, изграждане и укрепване на 

активно сътрудничество между двата партньорски екипа, утвърждаване на новата и много 

актуална тематика за циклотидно-базиран лекарствен дизайн в изследователските им 

програми, разширяване на възможностите за съвместно участие в бъдещи национални и 

наднационални научни инициативи (международни научни и научно-приложни проекти, 

научни мрежи и др.). 

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

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

международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-Китай/10 от 24.11.2020 г. 

да бъде удължен с 12 месеца до 24.11.2023 год., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 24.12.2023 год. 

Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за 

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

уведомяването. 

 

Решение на ИС: 

Приема срокът на договор КП-06-Китай/10 от 24.11.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 24.11.2023 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 24.12.2023 год. Задължава 

ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

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

уведомяването. 

 

1.9.10. Доклад с вх. № ФНИ-3011 от 24.08.2022 г. от доц. д-р А. Стригачев, ръководител на 

договор КП-06-Китай/2 от 20.11.2020 г., на тема „Променливостта при блазарите - ключ за 

разбирането на природата на релативистките струи“, Институт по астрономия с Национална 

астрономическа обсерватория – БАН.  

Относно: Удължаване на срока за изпълнението на договора с 12 месеца – до 20.11.2023 г. 

Обосновка: Това удължение ще им позволи да завършат по-голяма част от 

експерименталната и теоретична работа по проекта, както и да осъществят евентуално 

взаимните посещения в рамките на двустранното сътрудничество, които не са били 

реализирани през последните две години поради епидемичната обстановка в страната и в 

световен мащаб. Също така, това би им дало възможност да представят част от техните 

резултати на международни симпозиуми и конференции. 

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

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

международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-Китай/2 от 20.11.2020 г. да 

бъде удължен с 12 месеца до 20.11.2023 год., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 20.12.2023 год. 

Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за 

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

уведомяването. 

 

Решение на ИС: 

Приема срокът на договор КП-06-Китай/2 от 20.11.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 20.11.2023 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 20.12.2023 год. Задължава 
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ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

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

уведомяването. 

 

1.9.11. Доклад с вх. № ФНИ-3049 от 29.08.2022 г. от проф. дн И. Димов, ръководител на 

договор КП-06-Русия/17 от 11.12.2020 г., на тема „Иновативни високоефективни 

стохастични методи и приложения“, Институт по информационни и комуникационни 

технологии – БАН.  

Относно: Удължаване на срока за изпълнението на договора с 12 месеца – до 11.12.2023 г. 

Обосновка: По проекта има публикувани статии в престижни международни издания, както 

и приети доклади на международни конференции през летните месеци. Поради обстановката, 

свързана с COVID-19, част от планираните разходи за командировки не са изразходвани. 

Разходите ще бъдат в рамките на съответните утвърдени от ФНИ финансови разпределения, 

които са част от договорите. 

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

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

международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-Русия/17 от 11.12.2020 г. 

да бъде удължен с 12 месеца до 11.12.2023 год., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 11.01.2024 год. 

Необходимо е ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за 

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

уведомяването. 

 

Решение на ИС: 

Приема срокът на договор КП-06-Русия/17 от 11.12.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 11.12.2023 год., като се сключи допълнително споразумение към договора 

за финансиране. Срок за предаване на окончателния отчет – 11.01.2024 год. Задължава 

ръководителят на проекта да уведоми партньорската организация за удължаване 

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

уведомяването. 

 

1.9.12. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/10 от 24.09.2020 г. за 

провеждане на XX международна научна конференция по строителство и архитектура, с 

ръководител доц. д-р А. Хандрулева, Висше строително училище „Любен Каравелов“, 

София. 

     Преведени средства: 10 000 лв. 

     Неизразходвани средства: 0 лв. 

     Място на провеждане: Висше строително училище „Любен Каравелов“, София.  

     Период на провеждане: 15.10. – 17.10.2020 г. 

     Продължителност на научната програма: три или повече дни 

Участници Брой Процент от общия 

брой 

Забележка 

Общо участници 173   

От чужбина 73 42,19%  

Млади учени, докторанти и постдокторанти 91 52,60%  

Изнесени доклади 129  Разделени на 9 

секции 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 
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Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаното становище ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-

06-МНФ/10 от 24.09.2020 г.  
2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер 

общо на 0 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема техническия отчет по договор 

КП-06-МНФ/10 от 24.09.2020 г.  
2. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер общо на 0 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.9.13. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/6 от 19.10.2018 г., КОСТ акция – CA 16214 – “The 

multi-messenger physics and astrophysics of neutron stars (PHAROS)”, на тема: „Гравитационни 

вълни от осцилиращи неутронни звезди в модифицирани теории на гравитацията“, с 

ръководител проф. дфзн С. Язаджиев, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 14 071,70 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 25 928,30 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 10 

 От тях с импакт фактор: 9 (от тях 8 в Q1, 1 в Q2) 

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

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 10 

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДКОСТ 01/6 от 19.10.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/27 от 18.11.2020 г. от 

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

ДКОСТ 01/6 от 19.10.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 25 928,30 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 14 071,70 лв. 

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

на 14 071,70 лв. 

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

успешното приключване на договор ДКОСТ 01/6 от 19.10.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 
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Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДКОСТ 01/6 от 19.10.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/27 от 18.11.2020 г. 

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

на договор  ДКОСТ 01/6 от 19.10.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 25 928,30 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 14 071,70 лв. 

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

размер общо на 14 071,70 лв. 

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

ДКОСТ 01/6 от 19.10.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.9.14. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-Рила/3 от 20.12.2018 г. на тема: „Потенциал на 

континенталните еолични седименти за достоверен запис на вековите вариации на 

елементите на земното магнитно поле“, с ръководител проф. дн Д. Йорданова, Национален 

Институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 11 900 лв. 

      Преведени средства: 11 900 лв. 

      Неизразходвани средства: 2277,22 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 9 622,78 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 0 

      Брой млади учени в проекта: 2 

      Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 2  

      Участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор  КП-06-Рила/3 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-255 от 25.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0334 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Рила/3 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 9 622,78 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 2277,22 лв. 

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

на 2277,22 лв. 
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4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за 

успешното приключване на договор КП-06-Рила/3 от 20.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор  КП-06-Рила/3 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-255 от 25.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0334 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Рила/3 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 9 622,78 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 2277,22 лв. 

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

размер общо на 2277,22 лв. 

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

КП-06-Рила/3 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.9.15. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-Франкофония/3 от 20.12.2018 г. на тема: „Подобряване 

на енергийната ефективност на автомобилите чрез оптимизиране  на  съвместната работа 

двигател‐турбокомпресор“, с ръководител доц. д-р инж. П. Пунов, Технически университет 

– София.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 10 000 лв. 

      Преведени средства: 10 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 148,46 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 9851,54 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 3 

      Брой млади учени в проекта: 4 

      Брой научни публикации (общо): 8 

      От тях с импакт фактор: 0 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 2  

      Участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор  КП-06-Франкофония/3 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-640 от 18.02.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0469 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Франкофония/3 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 
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Признати разходи общо: 9851,54 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 148,46 лв. 

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

на 148,46 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-Франкофония/3 от 20.12.2018 г., като бъде 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор  КП-06-Франкофония/3 от 20.12.2018 г. на основание чл. 

82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-640 от 18.02.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0469 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Франкофония/3 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 9851,54 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 148,46 лв. 

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

размер общо на 148,46 лв. 

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

КП-06-Франкофония/3 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му.  

 

1.9.16. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-Франкофония/4 от 20.12.2018 г. на тема: „Използване  

на  биоматериали за усилване на стоманобетонни конструкции“, с ръководител гл. ас. д-р 

инж. И. Иванова, Химикотехнологичен и металургичен университет.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 11 266 лв. 

      Преведени средства: 11 266 лв. 

      Неизразходвани средства: 3905,37 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 7360,63 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1 

      Брой млади учени в проекта: 0 

      Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 1 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 2  

      Участия в научни форуми: 7 

Решение на ПНЕК: 
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1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06-Франкофония/4 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-577 от 15.02.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0387 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Франкофония/4 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 7360,63 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3905,37 лв. 

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

на 3905,37 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-Франкофония/4 от 20.12.2018 г., като бъде 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Франкофония/4 от 20.12.2018 г. на основание чл. 

82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-577 от 15.02.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0387 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Франкофония/4 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 7360,63 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3905,37 лв. 

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

размер общо на 3905,37 лв. 

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

КП-06-Франкофония/4 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му.  

 

1.9.17. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-Рила/6 от 20.12.2018 г. на тема: „Наноструктурирани 

многокомпонентни бисмут-боратни стъкла и стъклокерамики“, с ръководител проф. дфн Н. 

Петров, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 12 000 лв. 

      Преведени средства: 12 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 3949,90 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 8050,10 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1 

      Брой млади учени в проекта: 1 

      Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 1 
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 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 4 

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 7 (с 90% принос към този проект) 

      Участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор  КП-06-Рила/6 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-162 от 18.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Рила/6 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 8050,10 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3949,90 лв. 

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

на 3949,90 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-Рила/6 от 20.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор  КП-06-Рила/6 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-162 от 18.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Рила/6 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 8050,10 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3949,90 лв. 

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

размер общо на 3949,90 лв. 

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

КП-06-Рила/6 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му.  

 

1.9.18. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-Рила/7 от 20.12.2018 г. на тема: „Мета– конформните 

симетрии – инструмент за конструиране на динамична мета-конформна теория на полето“, с 

ръководител гл. ас. д-р С. Стоименов, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика 

– БАН.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 12 000 лв. 

      Преведени средства: 12 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 6578 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 5422 лв. 
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      Брой докторанти в проекта: 0 

      Брой млади учени в проекта: 0 

      Брой научни публикации (общо): 6 

 От тях с импакт фактор: 2 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 6 (с 90% принос към този проект) 

      Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор  КП-06-Рила/7 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-239 от 21.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Рила/7 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 5422 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 6578 лв. 

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

на 6578 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-Рила/7 от 20.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор  КП-06-Рила/7 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-239 от 21.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Рила/7 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 5422 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 6578 лв. 

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

размер общо на 6578 лв. 

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

КП-06-Рила/7 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.9.19. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-Рила/8 от 20.12.2018 г. на тема: „Функционализация на 

биокерамични матрици и композити чрез обработка с ултра-къси лазерни импулси“, с 

ръководител доц. д-р А. Даскалова, Институт по електроника – БАН. 

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 12 000 лв. 

      Преведени средства: 12 000 лв. 
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      Неизразходвани средства: 5 859,50 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 6140,50 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1 

      Брой млади учени в проекта: 1 

      Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 3 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 5 (с 50% принос към настоящия проект) 

      Участия в научни форуми: 7 - в национални; 2 - с международно участие. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор  КП-06-Рила/8 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-152 от 17.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Рила/8 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 6140,50 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 5 859,50  лв. 

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

на 5 859,50 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-Рила/8 от 20.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор  КП-06-Рила/8 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-152 от 17.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0812 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Рила/8 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 6140,50 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 5 859,50  лв. 

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

размер общо на 5 859,50 лв. 

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

КП-06-Рила/8 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.9.20. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-Русия/15 от 27.09.2019 г. на тема: „Физични свойства и 

спектроскопично характеризиране на функционални материали и наноструктури“, с 

ръководител проф. дфзн В. Иванов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Данни за проекта: 
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      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: 25 800 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 14 200 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 0 

      Брой млади учени в проекта: 2 

      Брой научни публикации (общо): 3 

 От тях с импакт фактор: 3 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 3 (с 85% принос към настоящия проект) 

      Участия в научни форуми: 1 (участие в 3th International Conference AAAFM-UCLA, 

August 18-20 2021, UCLA, Los Angeles, USA. Има приложено резюме на устен доклад и 

постерно представяне). 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор  КП-06-Русия/15 от 27.09.2019 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-4410 от 02.12.2021 г. от 

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

КП-06-Русия/15 от 27.09.2019 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 14 200 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 25 800 лв. 

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

на 25 800 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-Русия/15 от 27.09.2019 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор  КП-06-Русия/15 от 27.09.2019 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-4410 от 02.12.2021 

г. от регистриран одитор с № 0301 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор КП-06-Русия/15 от 27.09.2019 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 14 200 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 25 800 лв. 

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

размер общо на 25 800 лв. 

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

КП-06-Русия/15 от 27.09.2019 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 
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1.9.21. Обсъждане и оценяване на научната част на окончателния отчет от изпълнението на 

договор ДНТС/Индия 01/7 от 24.06.2013 г. на тема: „Вълни и еруптивни явления в 

Слънчевата атмосфера“, с ръководител проф. дфн И. Желязков, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 44 600 лв. 

      Преведени средства: 44 600 лв. 

      Преведени средства за I етап: 12 000 лв. 

      Преведени средства за II етап: 16 300 лв. 

      Преведени средства за III етап: 16 300 лв. 

      Неизразходвани средства от III етап: 11 621,54 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: 1 

      Брой научни публикации (общо): 20 

 От тях с импакт фактор: 13 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 19 (със 70% принос към настоящия 

проект) 

      Участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ 

на научната част по договор ДНТС/Индия 01/7 от 24.06.2013 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

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

общо на 11 621,54 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДНТС/Индия 01/7 от 24.06.2013 г. на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

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

размер общо на 11 621,54 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.9.22. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/13 от 2017 г. на тема: „Отлагане на минерали 

и корозия в хидрогеотермални станции и сондажи в Австрия и България – сравнение“, с 

ръководител проф. д-р А. Бендерев, Геологически институт – БАН.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 27 204 лв. 

      Преведени средства: 27 204 лв. 

      Неизразходвани средства: 9 325,43 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 
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      Признати разходи от финансовия одитор: 17 878,57 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1 

      Брой млади учени в проекта: 1 

      Брой научни публикации (общо): 10 

 От тях с импакт фактор: 3 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 10 (само към настоящия проект) 

      Участия в научни форуми: 7 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДНТС/Австрия 01/13 от 2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/30 от 06.07.2020 г. от 

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

ДНТС/Австрия 01/13 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 17 878,57 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 9 325,43 лв. 

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

на 9 325,43 лв. 

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

успешното приключване на договор ДНТС/Австрия 01/13 от 2017 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДНТС/Австрия 01/13 от 2017 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/30 от 06.07.2020 г. 

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

на договор ДНТС/Австрия 01/13 от 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 17 878,57 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 9 325,43 лв. 

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

размер общо на 9 325,43 лв. 

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

ДНТС/Австрия 01/13 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.9.23. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/7 от 2019 г. за провеждане 

на  международна научна конференция на тема: „Taxonomy, speciation and Euro-mediterranean 

biodiversity“, с ръководител проф. д-р Н. Спасов, Национален природонаучен музей – БАН.     

     Преведени средства: 8610 лв. 

     Неизразходвани средства: 45,65 лв. 

     Място на провеждане: гр. София 

     Период на провеждане: 12.10. – 13.10.2019 г. 
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     Продължителност на научната програма: два дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 161  Има списък с участниците, в който е 

отразен и презентиращият, когато са 

повече от един. 

От чужбина 67 41,61% 10 държави: България, Италия, Малта, 

Швейцария, Франция, Словения, 

Испания, Чехия, Либия и Тунис 

Млади учени, докторанти 

и постдокторанти 

20 12,42% 4 магистри, 7 ДО и 9 ПД 

Изнесени доклади 72 
 

От общият брой 72, 4 са пленарните, 

26 устни съобщения и 42 постера 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 45,65 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаното становище ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-

06-МНФ/7 от 2019 г. 

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

общо на 45,65 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема техническия отчет по 

договор КП-06-МНФ/7 от 2019 г. 

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

размер общо на 45,65 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.9.24. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/20 от 2019 г. за провеждане 

на  международна научна конференция на тема: „Традиции и иновации в текстила и 

облеклото“, с ръководител доц. д-р инж. И. Рахнев, Югозападен университет „Неофит 

Рилски“.  

     Преведени средства: 8950 лв. 

     Неизразходвани средства: 0,01 лв. 

     Място на провеждане: гр. Благоевград 

     Период на провеждане: 25.10. – 27.10.2019 г. 

     Продължителност на научната програма: три или повече дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 70  Включват се не само учени, но и други 

лица участващи като партньори. 

Учените са 48. 

От чужбина 7 10% България, Виетнам, Германия, Италия, 

Македония, 

Франция, Словения, Тунис. 
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Млади учени, докторанти 

и постдокторанти 

32 45,71%  

Изнесени доклади 30 доклада 

+15 постера 

 
Посочените числа отговарят на данните 

представени в прессъобщението и в 

сборника с резюмета от конференцията. 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0,01 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаното становище ПНЕК приема техническия отчет по договор КП-

06-МНФ/20 от 2019 г. 

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

общо на 0,01 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК ИС приема техническия отчет по 

договор КП-06-МНФ/20 от 2019 г. 

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

размер общо на 0,01 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит. 

 

1.9.25. Обсъждане на техническия отчет по договор КП-06-МНФ/29 от 2019 г. за провеждане 

на  международна научна конференция на тема: „Ернст Тодор Амадеус Хофман в България“, 

с ръководител доц. д-р Св. Черпокова, Пловдивски университет «Паисий Хилендарски». 

     Преведени средства: 9000 лв. 

     Неизразходвани средства: 0 лв. 

     Място на провеждане: гр. Пловдив 

     Период на провеждане: 23.10. – 25.10.2019 г. 

     Продължителност на научната програма: три или повече дни 

Участници Брой Процент от 

общия брой 

Забележка 

Общо участници 53   

От чужбина 7 13,20% Румъния и Германия 

Млади учени, докторанти и постдокторанти 7 13,20%  

Изнесени доклади 25 
 

 

Разходи за възстановяване на ФНИ (неизразходвани средства): 0 лв. 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаното становище ПНЕК не приема техническия отчет по договор 

КП-06-МНФ/29 от 2019 г., докато не бъде издаден и предоставен планираният по 

договор сборник с докладите от форума, тъй като към настоящият момент, а именно – 

почти три години след провеждането на форума той не е издаден. 

2. Предлага на ИС да вземе принципно решение как да се процедира при такова голямо 

забавяне с издаването на сборниците за научните конференции, като според ПНЕК е 

необходимо да се добави изискване в Процедурата за разглеждане на научни форуми, 

както и да бъде наложена някаква санкция, в случай че то не бъде спазено.  

 

Решение на ИС: 
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1. На основание предложението на ПНЕК ИС връща на ръководителя на договор КП-

06-МНФ/29 от 2019 г. техническия отчет за предоставяне на сборника с 

материалите от конференцията. 

2. Приема отпечатания сборник с материалите от форума да бъде представен в срок 

от 1 месец, считано от датата на решението на ИС. 

 

1.9.26. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-Франкофония/1 от 20.12.2018 г. на тема: „Какви 

лингвистични средства и комуникационни стратегии за валоризиране на националното 

материално и нематериално културно наследство?“, с ръководител гл. ас. д-р А. Маркова, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 9779,15 лв. 

      Преведени средства: 9779,15 лв. 

      Неизразходвани средства: 7799,98 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 1979,17 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1 

      Брой млади учени в проекта: 0 

      Брой научни публикации (общо): 4 (2 реализирани + 2 приети за печат) 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 2 (в излезлите от печат публикации) 

      Участия в научни форуми: 3 + 3 участия в колоквиуми и работни семинари 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор КП-06-Франкофония/1 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-223 от 20.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 687 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Франкофония/1 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 1979,17 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 7799,98 лв. 

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

на 7799,98 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-Франкофония/1 от 20.12.2018 г., като бъде 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Франкофония/1 от 20.12.2018 г. на основание чл. 

82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-223 от 20.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 687 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Франкофония/1 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 1979,17 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 7799,98 лв. 

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

размер общо на 7799,98 лв. 

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

КП-06-Франкофония/1 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му.  

 

1.9.27. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/10 от 04.08.2017 г. по КОСТ акция – IS 1404: 

„EVOLUTION OF READING IN THE AGE OF DIGITISATION (E-READ)“, на тема: 

„Еволюция на четенето в ерата на цифровизацията“, с ръководител проф. д-р Л. Райчева, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

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: 118,46 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 19 881,54 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 2 

      Брой млади учени в проекта: 0 

      Брой научни публикации (общо): 9 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 9 

      Участия в научни форуми: 9 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДКОСТ 01/10 от 04.08.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/62 от 20.09.2018 г. от 

регистриран одитор с № 0387 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДКОСТ 01/10 от 04.08.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 881,54 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 118,46 лв. 

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

на 118,46 лв. 

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

успешното приключване на договор ДКОСТ 01/10 от 04.08.2017 г. като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 
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Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДКОСТ 01/10 от 04.08.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/62 от 20.09.2018 г. 

от регистриран одитор с № 0387 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор ДКОСТ 01/10 от 04.08.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 881,54 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 118,46 лв. 

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

размер общо на 118,46 лв. 

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

ДКОСТ 01/10 от 04.08.2017 г. като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.9.28. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДКОСТ 01/11 от 04.08.2017 г. по КОСТ акция – IS 1402: 

„AGEISM – A MULTI-NATIONAL, INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE“, на тема: 

„Възрастовата дискриминация – мултинационална, интердисциплинарна перспектива“, с 

ръководител проф. д-р Л. Райчева, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

      Преведени средства: 20 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 127,14 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 19 872,86 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1 

      Брой млади учени в проекта: 1 

      Брой научни публикации (общо): 9 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 8 

      Участия в научни форуми: 9 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДКОСТ 01/11 от 04.08.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/61 от 20.09.2018 г. от 

регистриран одитор с № 0387 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДКОСТ 01/11 от 04.08.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 872,86 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 127,14 лв. 

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

на 127,14 лв. 

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

успешното приключване на договор ДКОСТ 01/11 от 04.08.2017 г. като бъде подписан 
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протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДКОСТ 01/11 от 04.08.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/61 от 20.09.2018 г. 

от регистриран одитор с № 0387 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор ДКОСТ 01/11 от 04.08.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 872,86 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 127,14 лв. 

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

размер общо на 127,14 лв. 

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

ДКОСТ 01/11 от 04.08.2017 г. като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.9.29. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор КП-06-Рила/9 от 20.12.2018 г. на тема: „Генетично разнообразие 

и унаследяване на полови и плодови характеристики при пъпеша“, с ръководител доц. д-р Н. 

Велков, Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 12 000 лв. 

      Преведени средства: 12 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 3999,44 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 8000,56 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1  

      Брой млади учени в проекта: 0 

      Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 1 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 4 (от тях 1 публикация с благодарност 

и към друг проект - с 50% участие на настоящия проект) 

      Участия в научни форуми: 4+4 (кръгла маса и представяне на резултатите пред 

семепроизводни компании) 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много добър“ на 

научната част по договор  КП-06-Рила/9 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-210 от 19.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0058 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Рила/9 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 8000,56 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3999,44  лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“, е в размер 

общо на 3999,44 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-Рила/9 от 20.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор  КП-06-Рила/9 от 20.12.2018 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-210 от 19.01.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0058 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Рила/9 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 8000,56 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3999,44  лв. 

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

размер общо на 3999,44 лв. 

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

КП-06-Рила/9 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.9.30. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния отчет 

от изпълнението на договор ДНТС/Австрия 01/7 от 23.08.2017 г. на тема: „Капсулиране на 

пептид-базирани лекарствени агенти в натурални, синтетични и хибридни нано- и 

микрокапсули“, с ръководител проф. дбн С. Танева, Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство – БАН.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 28 000 лв. 

      Преведени средства: 28 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 13 496,39 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 14 503,61 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 2 

      Брой млади учени в проекта: 2 

      Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 1 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 1 (с благодарност и към други проекти 

– 1) 

      Участия в научни форуми: 3 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензентите ПНЕК приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор ДНТС/Австрия 01/7 от 23.08.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ, 

поради недостатъчно публикационно представяне на резултатите от настоящия проект.  
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/27 от 12.05.2020 г. от 

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

ДНТС/Австрия 01/7 от 23.08.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 14 503,61 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 13 496,39 лв. 

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

на 13 496,39 лв. 

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

успешното приключване на договор ДНТС/Австрия 01/7 от 23.08.2017 г., като бъде 

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

изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

част по договор ДНТС/Австрия 01/7 от 23.08.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ, 

поради недостатъчно публикационно представяне на резултатите от настоящия 

проект.  

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/27 от 12.05.2020 г. 

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

на договор ДНТС/Австрия 01/7 от 23.08.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 14 503,61 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 13 496,39 лв. 

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

размер общо на 13 496,39 лв. 

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

ДНТС/Австрия 01/7 от 23.08.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

извършването му. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ВНЕК. 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-3597 от 10.10.2022 г. от проф. дфзн Наталия Килифарска – 

Недялкова, председател на Временната научно-експертна комисия по Процедура за 

финансова подкрепа на международни научни форуми в Република България и 

Програма COST към Фонд „Научни изследвания” относно Разгледани проектни 

предложения по Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в 

Република България и Програма COST. 

 

2.1.1. Разгледани бяха 2 проектни предложения. След проверка и обсъждане ВНЕК взе 

следните решения: 

 

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

2022-01-0002 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2998 от 23.08.2022  
COST Акция: CA 20116 – „European Network for Innovative and Advanced Epitaxy 

(OPERA)“ 
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Тема на проекта: Конвенционална и ван дер Ваалс eпитаксия на 2D материали 

Период на изпълнение: 27.09.2021 – 26.09.2025 

Искана сума за две години: 50 000 лв. 

Ръководител: проф. дфн В. Маринова 

Базова организация: Институт по оптически материали и технологии – БАН  

Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

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

проектно предложение ФНИ-2998 от 23.08.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0002), по 

COST Акция CA 20116 „European Network for Innovative and Advanced Epitaxy 

(OPERA)“, с ръководител проф. дфн В. Маринова, като сумата да бъде преведена на два 

транша по 25 000 лв. 

 

Решение на ИС:  

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

предложение ФНИ-2998 от 23.08.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0002), по COST 

Акция CA 20116 „European Network for Innovative and Advanced Epitaxy 

(OPERA)“, с ръководител проф. дфн В. Маринова, като сумата да бъде преведена 

на два транша по 25 000 лв. 

 

 

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

2022-01-0003 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-3225 от 14.09.2022  
COST Акция: CA 19104 – „advancing Social inclusion through Technology and 

EmPowerment (a-STEP)“ 

Тема на проекта: Приложение на иновативни асистиращи технологии в процеса 

на социално включване на хора с разстройства от аутистичния спектър и/или 

интелектуални увреждания 

Период на изпълнение: 14.10.2020 – 13.10.2024 

Искана сума за две години: 50 000 лв. 

Ръководител: доц. д-р С. Костова  

Базова организация: Институт по роботика – БАН  

След направен преглед от страна на докладчика от ВНЕК се установи  следното:  

 Предвидените разходи за финансов одит надвишават допустимия 1% от общата 

сума на проекта. 

Бяха представени допълнително нов финансов план и финансова обосновка към 

проекта.  
Несъответствие с процедурата: Няма 

Решение на ВНЕК:  

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

проектно предложение ФНИ-3225 от 14.09.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0003), по 

COST Акция CA 19104 – „advancing Social inclusion through Technology and 

EmPowerment (a-STEP)“,  с ръководител доц. д-р С. Костова, като сумата да бъде 

преведена на два транша по 25 000 лв. 

 

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

предложение ФНИ-3225 от 14.09.2022 г. (BG-175467353-2022-01-0003), по COST 

Акция CA 19104 – „advancing Social inclusion through Technology and 

EmPowerment (a-STEP)“,  с ръководител доц. д-р С. Костова, като сумата да бъде 

преведена на два транша по 25 000 лв. 

 

 

2.1.2. Членовете на Комисията разгледаха 2 нови проектни предложения, постъпили 

до момента на провеждане на заседанието на ВНЕК, кандидатстващи за 

съфинансиране в общ размер от 20 000 лв. 

 

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

2022-02-0013 

  Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2602 от 13.07.2022 

Наименование на конференцията: Радиационната безопасност в съвременния 

свят – 2022 г.  

Дати на провеждане: 16.11.2022 - 18.11.2022 г.  

Място на провеждане: Национален военен университет „В. Левски“ – В. 

Търново  

Ръководител: доц. д-р инж. Н. Долчинков 

Базова организация: Национален военен университет „В. Левски“ – В. Търново 

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: смесена (хибридна). 

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

следните документи, които е необходимо да бъдат изискани:  

1. Списък с броя на участниците във форума и начина им на участие - присъствено или 

дистанционно. 

2. Списък на участниците от чужбина, които ще се включат във форума дистанционно.  

        Документите бяха представени допълнително. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК: 

ВНЕК предлага на ИС да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в 

смесена (хибридна) форма (от 78 участника, 54 ще участват присъствено и 24 

дистанционно) за проектно предложение ФНИ-2602 от 13.07.2022 г. (BG-175467353-

2022-02-00013), с ръководител доц. д-р инж. Н. Долчинков.  

 

Решение на ИС:  

Приема да се осигури съфинансиране от 10 000 лв. за провеждане в смесена 

(хибридна) форма (от 78 участника, 54 ще участват присъствено и 24 

дистанционно) за проектно предложение ФНИ-2602 от 13.07.2022 г. (BG-

175467353-2022-02-00013), с ръководител доц. д-р инж. Н. Долчинков.  

 

 

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

2022-02-0014 

Проектно предложение с вх. № във ФНИ: ФНИ-2796 от 26.07.2022 
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Наименование на конференцията: XXXII Международен научен симпозиум 

„Метрология и метрологично осигуряване – 2022 г.“  

Дати на провеждане: 07.09.2022 - 11.09.2022 г.  

Място на провеждане: гр. Созопол 

Ръководител: проф. д-р Д. Дяков 

Базова организация: Технически университет – София  

Искана сума: 10 000 лв. 

Форма на провеждане на форума: присъствена. 

Несъответствие с процедурата: Няма 

 

Решение на ВНЕК: 

Поради това, че проектът за финансиране е подаден след последното заседание на ВНЕК 

през юли, а форумът се е състоял преди заседанието на комисията през септември, ВНЕК 

предлага проектното предложение ФНИ-2796 от 26.07.2022 г. (BG-175467353-2022-02-

0014), с ръководител проф. д-р Д. Дяков, да не се финансира. 

 

Решение на ИС:  

Приема проектно предложение ФНИ-2796 от 26.07.2022 г. (BG-175467353-2022-

02-0014), с ръководител проф. д-р Д. Дяков, да не се финансира, тъй като не е 

спазен срока за подаване на проектното предложение, съгласно Процедурата за 

подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.  

 

 

2.2. Доклад с вх. № ФНИ-3632 от 12.10.2022 г. от проф. дн Румяна Вацева Председател 

на Временната научно-експертна комисия по „Научна периодика – 2023 г.“ към 

Фонд„Научни изследвания“ относно оценяване и класиране на проектни предложения. 

 

Решение на ИС:  

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на Българска научна периодика – 2023 г.“ (Приложение ПП-А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за  

финансиране на Българска научна периодика – 2023 г.“ (Приложение ПП-Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение ПП-В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 507 102 лв., които са от бюджета за 2022 г. 

Решението е в съответствие определената сума в ГОП на ФНИ за 2022 г. и 

„Възможността в случай на реализирана икономия при финансиране на някои от 

дейностите, неоползотворените средства могат да бъдат използвани за 

финансиране на други дейности от настоящата ГОП“. 

4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за 

подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе  

сумата за финансиране на проектите през м. Декември 2022 г.  

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение ПП -

г. 

 

2.3. Доклад с вх. № ФНИ-3633/12.10.2022 г. от Ивета Цонева, младши експерт относно 

проверка за административно несъответствие по ННП „П. Берон и НИЕ“ и допуснати 

проектни предложения до оценяване. 
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2.4. Доклади с вх. № ФНИ-3536/05.10.2022 г. и  № ФНИ-3537/05.10.2022 г.   от проф. 

д-р Ангел Ангелов, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Селскостопански науки към Фонд „Научни изследвания относно допуснати проектни 

предложения до оценяване по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания– 2022 г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.5. Доклади с вх. № ФНИ-3532/05.10.2022 г. и № ФНИ-3533/05.10.2022 г. от проф. дмн 

Цонка Байчева, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Математически науки и информатика към Фонд „Научни изследвания“ относно 

допуснати проектни предложения по Конкурси - „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2022 г.” и „Конкурс за финансиране на 

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

 

2.6. Доклади с вх. № ФНИ-3472/03.10.2022 г. и № ФНИ-3473/03.10.2022 г. от проф. дбн 

Людмил Кирацов, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Биологически науки към Фонд „Научни изследвания“ относно допуснати до оценяване 

проектни предложения по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания– 2022 г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.7. Доклади с вх. № ФНИ-3499/04.10.2022 г. и № ФНИ-3502/04.10.2022 г. от доц. д-р 

Параскев Недялков, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Медицински науки към Фонд „Научни изследвания“ относно допуснати до оценяване 

проектни предложения по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания– 2022 г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.8. Доклади с вх. № ФНИ-3538/06.10.2022 г. и № ФНИ-3539/06.10.2022 г. от доц. д-р 

Румелина Василева, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Хуманитарни науки към Фонд „Научни изследвания“ относно допуснати до оценяване 

проектни предложения по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания– 2022 г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.9. Доклади с вх. № ФНИ-3635/12.10.2022 г. и № ФНИ-3636/12.10.2022 г. от проф. д-

р Огнян Бумбаров, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Технически науки към Фонд „Научни изследвания“ относно допуснати до оценяване 

проектни предложения по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания– 2022 г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.”. 

 

Решение ИС:  
1. Приема за сведение изброените по-горе доклади от ВНЕК по 6 научни 

направления и Национална научна програма „П. Берон и НИЕ“. 

2. Възлага съгласно чл. 51, ал. 3 от ПФНИ да бъдат публикувани недопуснатите 

до оценяване проектни предложения на интернет страницата на ФНИ. 
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По т. 3 от дневния ред  - Обявяване на конкурси. 

3.1.1.  Доклад с вх. № ФНИ-3648 от 12.10.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител 

на ФНИ относно решение за обявяване на „Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество България – Австрия 2022 г.“ и в изпълнение на решението 

на ИС от протокол №23/29.07.2022 г. представям на вниманието на ИС допълнение 

„Специфични условия“ за Австрия към Общи насоки и методика за оценка по процедура 

„Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество“ на основание на 

Спогодба между Народна република България и Република Австрия за научно и 

техническо сътрудничество 

 

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания, във 

връзка с чл. 13, т. 9 и чл. 37, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни 

изследвания“ Изпълнителният съвет взе решение за откриване на Конкурс с 

наименование: „Конкурс за проекти по програми за двустранно 

сътрудничество България – Австрия 2022 г.“ 

2. Одобрява документацията за конкурса: покана към кандидатите за участие в 

Конкурса, насоки и методика за оценка и класиране на проектите, образци на 

документите за кандидатстване. 

3. Указва на управителя в срок до 01.11.2022 г. да издаде заповед за откриване 

на конкурсна процедура , която следва да има съдържание, указано в чл . 37 , 

ал.2 от ПФНИ. 

4. Указва на управителя да публикува поканата и конкурсната документация, 

съгласно посоченото в чл.37, ал.3 и чл. 38, ал.2 от ПФНИ.  

 

3.1.2. Доклад с вх. № ФНИ-3649 от 12.10.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител 

на ФНИ относно решение за обявяване на „Конкурс за проекти по програми за 

многостранно сътрудничество в Дунавски регион 2022 г.“ и в изпълнение на решението 

на ИС от протокол №23/29.07.2022 г. представям на вниманието на ИС допълнение 

„Специфични условия“ за многостранен конкурс за научно и технологично 

сътрудничество в Дунавския регион към общи насоки  и методика за оценка по 

процедура  „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество“.  

 

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 24 от Закона за насърчаване на научните  изследвания, 

във връзка с чл. 13, т. 9 и чл. 37, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни 

изследвания“ Изпълнителният съвет взе решение за откриване на Конкурс 

с наименование: „Конкурс за проекти по програми за многостранно 

сътрудничество в Дунавски регион 2022 г.“ 

2. Одобрява документацията за конкурса: покана към кандидатите за участие 

в Конкурса, насоки и методика за оценка и класиране на проектите, 

образци на документите за кандидатстване. 

3. Указва на управителя в срок до 09.11.2022 г. да издаде заповед за 

откриване на конкурсна процедура , която следва да има съдържание, 

указано в чл. 37 , ал.2 от ПФНИ. 

4. Указва на управителя да публикува поканата и конкурсната документация, 

съгласно посоченото в чл.37, ал.3 и чл. 38, ал.2 от ПФНИ.  
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По т. 4 от дневния ред – Доклади на управителя 

4.1. Доклад с вх. № ФНИ-3478 от 03.10.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ относно определяне на нов състав на научно-експертната комисия по Процедура 

за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България и 

Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български 

колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта 

на научните изследвания и технологии COST.  

 

Решение на ИС: 

Приема до края на месец ноември всяка календарна година да бъде определян нов 

състав на научно-експертната комисия по Процедура за подкрепа на 

международни научни форуми, провеждани в Република България и Процедура 

за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български 

колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в 

областта на научните изследвания и технологии COST, които да организират 

оценяването и извършват класирането на проектните предложения в рамките на 

една бюджетна година. 

 

 

4.2. Доклад с вх. № ФНИ-3595 от 10.10.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ относно предложения за промяна на „Процедура за предоставяне на национално 

съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската 

програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема предлаганата промяна на „Процедура за предоставяне на национално 

съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по 

Европейската програма за сътрудничество в областта на научните 

изследвания и технологии COST”, поради отпаднала позицията „заместник – 

участник в Управителния комитет“. 

2. Приема и членове на работни пакети по COST акциите да бъдат ръководители 

на договори по националното съфинансиране. 

 

 

4.3. Доклад с вх. № ФНИ-3467 от 03.10.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ относно изплащане на суми по Национална научна програма „ВИХРЕН“. 

 

Решение на ИС:  
Приема да бъдат изплатени заложените в Годишната оперативна програма на 

Фонд „Научни изследвания“ за 2022 г. суми по националните научни програми 

през 2022 г. както следва: 

ННП ВИХРЕН - 2019 г.  – 2 200 280 лв. 

ННП ВИХРЕН - 2021 г. –  1 632 440 лв., от тях 132 440 лв. след актуализиране на 

ГОП за 2022 г. 
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4.4. Доклад с вх. № ФНИ-3466 от 03.10.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ относно организиране на оценяването по обявения конкурс ННП „Петър Берон и 

НИЕ“ и определяне на външен експерт. 

 

Решение на ИС:  

1. Определя Проф. З. Желева за външен експерт, който да подпомогне служителите 

на ФНИ в подбора на оценители на постъпилите проектни предложения и 

определя възнаграждение от 1000 лв. 

2. Приема възнаграждение за оценителите на проектните предложения по конкурса 

за изготвяне на индивидуална оценка 300 лв. Репортерите, отговарящи за 

изготвянето на консенсусния доклад да получат допълнително по 150 лв. за 

проект. 

 

4.5. Доклад с вх. № ФНИ-3542 от 06.10.2022 г. от доц. д-р А. Здравков – външен експерт за 

преглед за административно съответствие и допустимост на проектни предложения по 

програми ERA-NET относно разгледани проектни предложения. 

Становище на външния експерт: Въз основа на извършената проверка, външният експерт 

предлага на ИС да бъдат допуснати за участие в конкурсната процедура проектните 

предложения, както следва: 

 

По програма M-ERA.NET 

1. Проектно предложение: ФНИ-2016 от 13.06.2022 г. 

Акроним на проекта: EMF-TDD 

Тема на проекта: Приложение на електромагнитно поле при трандермална доставка на 

лекарства 

Application of electromagnetic field in transdermal drug delivery  

Ръководител на българския колектив: доц. д-р М. Гунчева 

Кандидатстваща организация от България: Институт по органична химия с Център 

по фитохимия, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 250 000 лева 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-2042 от 14.06.2022 г. 

Акроним на проекта: MASTER 

Тема на проекта: Контрол на електрондата повърхност за постигане на свръхвисок 

обратим капацитет 

Mastering Electrode Surface to Achieve Ultra-High Reversible Capacity 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Р. Стоянова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по обща и неорганична химия, 

БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 250 000 лева 

 

3. Проектно предложение: ФНИ-2052 от 14.06.2022 г. 

Акроним на проекта: FoulFresh  

Тема на проекта: Противозамърсяващи/антимикробни повърхности, покрития и 

интерфейси за сладководни аквакултури 

Antifouling/antimicrobial surfaces, coatings and interfaces in freshwater aquaculture  

Ръководител на българския колектив: доц. д-р А. Даскалова 
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Кандидатстваща организация от България: Институт по електроника, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 250 000 лева 

 

4. Проектно предложение: ФНИ-2053 от 14.06.2022 г. 

Акроним на проекта: LOWAPER 

Тема на проекта: Биоразградими материали с ниска водопропускливост, 

предназначени за опаковка на храни 

Biodegradable materials with low water permeability designed for food packaging 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р Р. Александрова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по екпериментална 

морфология, патология и антропология с музей, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 250 000 лева 

 

5. Проектно предложение: ФНИ-2056 от 15.06.2022 г. 

Акроним на проекта: SmartGuard 

Тема на проекта: Мултиензимен интелигентен сензор за непрекъснато наблюдение в 

реално време на диабет и неговите усложнения 

Real-time multi-enzymatic smart sensor for the continuous monitoring of diabetes and its 

complications 

Ръководител на българския колектив: проф. дн Г. Станева 

Кандидатстваща организация от България: Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 244 478 лева 

 

6. Проектно предложение: ФНИ-2059 от 15.06.2022 г. 

Акроним на проекта: Smart Water 

Тема на проекта: Умни повърхности за иновации в технологията за пречистване на 

вода 

Smart Interfaces for Innovative process technologies in water purification 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р С. Чолакова 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 249 998,10 лева 

 

7. Проектно предложение: ФНИ-2064 от 15.06.2022 г. 

Акроним на проекта: SulfEnergy 

Тема на проекта: Електродни материали за получаване на енергия, зелен водород и 

ценни компоненти от потоци, замърсени със сероводород  

Electrode Materials for Production of Energy, Green Hydrogen and Valuable Components 

from Effluents Polluted with Hydrogen Sulfide 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р К. Петров 

Кандидатстваща организация от България: Институт по електрохимия и енергийни 

системи, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 125 000 лева 

 

8. Проектно предложение: ФНИ-2065 от 15.06.2022 г. 

Акроним на проекта: SulfEnergy 

Тема на проекта: Електродни материали за получаване на енергия, зелен водород и 

ценни компоненти от потоци, замърсени със сероводород  
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Electrode Materials for Production of Energy, Green Hydrogen and Valuable Components 

from Effluents Polluted with Hydrogen Sulfide 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р Е. Разказова-Велкова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по инженерна химия, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 125 000 лева 

 

9. Проектно предложение: ФНИ-2066 от 15.06.2022 г. 

Акроним на проекта: RE-FORM 

Тема на проекта: Получаване на фроуресцентно изображение на основата на ZnO 

наноструктури за визуална диагностика в реално време с приложение в онкологична 

хирургия 

Real-time fluorescence image-guided oncologic surgery with personal imaging guided 

engineered ZnO ultra small nanostructures 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р В. Боев 

Кандидатстваща организация от България: Институт по електрохимия и енергийни 

системи, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 244 516 лева 

 

По програма CONCERT-JAPAN 

1. Проектно предложение: ФНИ-2666 от 18.07.2022 г. 

Акроним на проекта: AtLv-AlGaN 

Тема на проекта: Контролирани на атомен мащаб интерфейси от AlGaN за UV LED  

Atomic-level control of AlGaN hetero-interfaces for deep-UV LED 

Ръководител на българския колектив: доц. д-р В. Тончев 

Кандидатстваща организация от България: СУ „Св. Климент Охридски“ 

Заявен бюджет за българския колектив: 149 858 лева 

 

2. Проектно предложение: ФНИ-2667 от 18.07.2022 г. 

Акроним на проекта: AtLv-AlGaN 

Тема на проекта: Контролирани на атомен мащаб интерфейси от AlGaN за UV LED  

Atomic-level control of AlGaN hetero-interfaces for deep-UV LED 

Ръководител на българския колектив: гл. ас. д-р Х. Попова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по физикохимия, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 56 335 лева 

 

По програма ICT-AGRI-FOOD 

 

1. Проектно предложение: ФНИ-2729 от 21.07.2022 г. 

Акроним на проекта: DiLIBSAI 

Тема на проекта: Разработване на иновативен подход чрез използването на цифрови 

изображения, спектроскопия на лазерно индуцирана плазма и изкуствен интелект за 

стратегията „От фермата до вилицата“ 

Development of an innovative approach to the use of digital imaging, laser -induced 

breakdown spectroscopy (LIBS) and artificial intelligence in the Farm to Fork Strategy 

Ръководител на българския колектив: гл. ас. д-р В. Славова 

Кандидатстваща организация от България: Институт по зеленчукови култури 

„Марица“ – гр. Пловдив 

Заявен бюджет за българския колектив: 250 000 лева 
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Решение на ИС: 

Във основа на становището на външния експерт приема, че подадените проектни 

предложения отговарят на изискванията на ФНИ за административно съответствие и 

допустимост за съответните конкурси. 

 

 

4.6. Доклад с вх. № ФНИ-3580 от 07.10.2022 г. от Л. Христова – главен експерт – секретар на 

НЕК относно отказ за участие в ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество. 

 

Решение на ИС: 

Приема определеният с протокол 3 от 24.09.2021 г. резервен член на ПНЕК по 

Двустранно и международно сътрудничество доц. д-р Е. Йорданова – Институт 

по физика на твърдото тяло – БАН да се включи в дейността на комисията като 

нов член на ПНЕК. 

 

 

4.7. Доклад с вх. № ФНИ-3629 от 12.10.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ, относно участие на ФНИ през 2022 г. в конкурс по програма CHIST-ERA. 

 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в конкурс по програма CHIST-

ERA през 2022 г. Определя общ индикативен бюджет от страна на ФНИ в размер 

на 750 000 лева за целия конкурс, като ще бъдат финансирани до 3 проекта с 

максимална сума за един проект до 250 000 лева и срок за изпълнение от 36 

месеца. 

 

 

4.8. Доклад с вх. № ФНИ-3580 от 07.10.2022 г. от Л. Христова – главен експерт – секретар на 

НЕК относно плащане на 2-ри транш по договори от Конкурси за двустранно сътрудничество 

България – Австрия и България – Франция по програма „Рила“ – 2021 г. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема да се изплати втория транш по договорите от конкурса България – 

Австрия 2020 г. в размер на 158 051,50 лв. 

2. Приема изплащането на втория транш по договорите от конкурса България –       

Франция по програма „Рила“ – 2021 г. в размер на 70 417,68 лв. 

 

 

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Писмо с вх. № ФНИ-3390 от 28.09.2022 г. от Милена Дамянова относно програма Kick-

start of the European Mission network of TRAMI (CSA on Transnational Cooperation on the EU-

Mission Approach) с презентация от срещата в Брюксел. 

 

Решение на ИС: 

Приема на следващо заседание да се обсъди план за действие по определените на 

срещата теми. 
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5.2. Постъпила покана по електронната поща с вх. № ФНИ-3634 от 12.10.2022 г. от Милена 

Дамянова относно проект COFUND по „Мария Склодовска Кюри“ част от РП „Хоризонт 

Европа“. 

 

Решение на ИС: 

Приема на следващо заседание да се обсъди план за действие по определените на 

срещата теми. 

 

 

Секретари: …………………..    Председател: ……………………. 

  

(доц. 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:…………………………………. 

 

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

 

8. Проф. д-р Стефан Сивков:…………………………………. 

 

9. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:………………………… 

 

10. Д-р Милена Дамянова…………………………………………….. 


