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П Р О Т О К О Л 

№ 29/04.11.2022 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 04.11.2022 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет (ИС) 

на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) по MS TEAMS. 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

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

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

3. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева  

4. Акад. дмн Веселин Дренски  

5. Проф. д-р Ирена Пейчева  

6. Проф. д-р Олимпия Роева 

7. Проф. д-р Пламен Петков 

8. Доц. д-р Божин Божинов  

9. Проф. д-р Стефан Сивков  

10. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева  

11. Д-р Милена Дамянова - представител на МОН 

 

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев – управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

Секретари: 

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

Д-р Милена Александрова 

 

Отсъстващи: 

Няма 

 

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 Хуманитарни науки 

- ПНЕК по Науки за Земята 

- ПНЕК по Технически науки 

- ПНЕК по Селскостопански науки 

- ПНЕК по Медицински науки 

- ПНЕК по Двустранно сътрудничество 
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2. Доклади на ВНЕК по Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2022 г. 

3. Доклади на ВНЕК по Конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г. 

4. Доклади на Управител. 

5. Разни. 

 

 

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

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-3973 от 02.11.2022 г. от проф. М. Младенова – председател на 

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

изследвания“ относно приемане на финансови отчети и разглеждане на доклади от 

ръководители на договори. 

 

1.1.1. Уведомление с вх. № ФНИ – 3235 от 15.09.2022 г. от доц. д-р А. Бурова, 

ръководител на договор № КП-06-Н40/7 от 10.12.2019 г. на тема: „Преходът след 1989 

г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет на 

съвременната българска литература“, СУ „Св. Климент Охридски“. 

Относно: Промени в научния колектив 

Обосновка Ръководителят на проекта доц. д-р А. Бурова отбелязва, че е необходимо да 

се освободи от екипа д-р Б. Петрова Величкова поради семейни причини, които в 

дългосрочен план я възпрепятстват да взема участие в проекта. Не се предвижда 

включването на нов член, тъй като по-голямата част от задачите на д-р Величкова са 

били изпълнени през първия етап на проекта, а за втория не се предвиждат дейности с 

нейно участие. В научния колектив на проекта има още двама учени с нейния профил. 

Приложен е документ за писмено съгласие за напускане на колектива от д -р Б. 

Величкова и съгласие от останалите членове на проекта.  

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по ХН науки приема изключването на д-р Б. Величкова от научния колектив по 

договор КП-06-Н40/7 от 10.12.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема изключването на д-р Б. Величкова от научния колектив по договор КП-

06-Н40/7 от 10.12.2019 г. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДН 10/10 от 2016 г. на тема: „Българският литературен 

пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на 

идеите“ с ръководител проф. д. ф. н. Р. Дамянова, Институт за литература при 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 –  9654,02 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – няма  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 50 345,98 лв.  

Сума за отчитане за Втори етап: 69 654, 02 лв.                                                                                                                             

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1947, 63 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 67706, 39 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118  052, 37 лв. 

(I етап – 50345,98 лв.; II етап – 67706,39 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 34 от тях 18 са под печат Във всички тях е 

отчетен фактът, че проектът се реализира благодарение на ФНИ.  

От тях с импакт фактор: 8 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 16 

От тях с благодарност и към други проекти: – 0 

Участия в научни форуми: 2 

Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор ДН 10/10 от 16.12. 2016 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/24 от 19.07.2022 от 

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

договор ДН 10/10 от 16.12. 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 118 052,37 лв. 

Признати разходи за втори етап: 67706,39лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1947, 63 лв. 

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

общо на 1947,63  лв. 

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

успешното приключване на договор ДН 10/10 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 добра“ на 

научната част по договор ДН 10/10 от 16.12. 2016 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/24 от 19.07.2022 

от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 10/10 от 16.12. 2016 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 118 052,37 лв. 

Признати разходи за втори етап: 67706,39лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1947, 63 лв. 

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

размер общо на 1947,63  лв. 

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

договор ДН 10/10 от 16.12. 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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1.1.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за окончателен 

етап от изпълнението на договор ДН 20/5 от 11.12. 2017 г. на тема: „Локални бедствия 

и качество на живот: културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и 

биологични катастрофи“ с ръководител доц. д-р Е. Цанева, Институт за етнология и 

фолклористика с етнографски музей – БАН 

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

Първоначална обща сума на договора:  118 780 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 390 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –  77,51лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – няма  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 59 312,49 лв.  

Сума за отчитане за Втори етап: 59467,51 лв.                                                                                                                             

Преведени средства за Втори етап: 59 390 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1388,55  лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 58 078,96 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 117 391,45 лв. 

(I етап – 59 312,49 лв.; II етап – 58 078,96 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 (защитил по време на проекта)  

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 32 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 32 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 38 

 

Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор ДН 20/5 от 11.12.2017 г. , на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/22 от 15.07.2022 г. от 

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

договор ДН 20/5 от 11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 117 391,45 лв. 

Признати разходи за втори етап: 58 078,96 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1388,55  лв. 

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

общо на 1388,55  лв. 

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

успешното приключване на договор ДН 20/5 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 оценка „Много добра“ на 

научната част по договор ДН 20/5 от 11.12.2017 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/22 от 15.07.2022 

г. от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 20/5 от 11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 117 391,45 лв. 

Признати разходи за втори етап: 58 078,96 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 1388,55  лв. 

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

размер общо на 1388,55  лв. 

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

договор ДН 20/5 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

извършването му. 

 

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

етап от изпълнението на договор ДН 20/9 от 11.12. 2017 г. на тема: „Балканските езици 

като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология на глагола)“ с 

ръководител доц. дфн Б. Вунчев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

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

Първоначална обща сума на договора:118 305,30 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59152,65 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 13 625  лв. (редуцирани до 25% от ПДР) 

Непризнати разходи за Първи етап – няма  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 44319,19 лв.  

Сума за отчитане за Втори етап: 72 777,65 лв.                                                                                                                             

Преведени средства за Втори етап: 57 944,19 лв.( приспадната сума от 

неизразходваните средства през 1 етап) 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3653,08 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 69 124,57 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 113 443,76 лв.  

(I етап – 44319,19 лв.; II етап – 69 124,57 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 28 + 2 книги 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ:  28 + 2 книги  

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 16  

 

Решение на ПНЕК:   

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

добра “ на научната част по договор ДН 20/9 от 11.12.2017 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/21 от 15.07.2022  г. от 

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

договор ДН 20/9 от 11.12. 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 113 443,76 лв. 

Признати разходи за втори етап: 69 124,57 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3653,08 лв. 

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

общо на 3653,08 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН 20/9 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: 

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

научната част по договор ДН 20/9 от 11.12.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/21 от 15.07.2022  

г. от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 20/9 от 11.12. 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 113 443,76 лв. 

Признати разходи за втори етап: 69 124,57 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3653,08 лв. 

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

размер общо на 3653,08 лв. 

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

договор ДН 20/9 от 11.12. 2017 г., 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 окончателен 

етап от изпълнението на договор ДН 20/10 от 11.12.2017 г. на тема: „Конструиране  на 

национално културно  наследство  в  чужбина: трансгранични  поклоннически  и 

възпоменателни практики“ с ръководител проф.  д. изк. Л. Пейчева, ИЕФЕМ – БАН 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 700 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 850 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 1906,15 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – няма. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 57  943,85 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 61 756,15 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 59 850 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3151,12 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма. 

Признати разходи за Втори етап: 58 605,03 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 116  548,88 лв. 

(I етап – 57 943,85 лв.; II етап – 58 605,03 лв.) 
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Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 19 

От тях с импакт фактор: 4                                                                                                                                                              

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 19                                                                                                                         

От тях с благодарност и към други проекти: 1                                                                                                                    

Участия в научни форуми: 22 

Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор ДН 20/10 от 11.12.2017 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 0909/30 от 12.09.2022  г. от 

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

договор ДН 20/9 от 11.12. 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 548,88 лв. 

Признати разходи за втори етап: 58 605,03 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3151,12 лв. 

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

общо на 3151,12 лв. 

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

успешното приключване на договор ДН 20/10 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: 

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

научната част по договор ДН 20/10 от 11.12.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 0909/30 от 12.09.2022  

г. от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДН 20/9 от 11.12. 2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 548,88 лв. 

Признати разходи за втори етап: 58 605,03 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3151,12 лв. 

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

размер общо на 3151,12 лв. 

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

договор ДН 20/10 от 11.12.2017 г., 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 окончателен 

етап от изпълнението на договор КП06-ОПРО5/4 от 17.12.2018 г. на тема: „Медиите, 

образованието и политиката – национални и европейски измерения на езиковата култура 

в публичната реч“ с ръководител доц. д-р В. Миланов, СУ „Св. Климент Охридски“ 
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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 –  3 159,53 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 56  840,47 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 63 159,53 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 155,39 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 004,14лв.  

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119  844,61лв. 

(I етап – 56 840,47 лв.; II етап – 63 004,14 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 11 

От тях с импакт фактор: 4 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 9 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 7 

Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор КП06-ОПРО5/4 от 17.12.2018 г. на основание чл. 

82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № Фни-2738 от 21.07.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0387 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП06-ОПРО5/4 от 17.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 119 844,61лв. 

Признати разходи за втори етап: 63 004,14лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 155,39 лв. 

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

общо на 155,39 лв. 

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

успешното приключване на договор КП06-ОПРО5/4 от 17.12.2018., 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  приема оценка 

„Много добра“ на научната част по договор КП06-ОПРО5/4 от 17.12.2018 г. на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № Фни -2738 от 

21.07.2022 г. от регистриран одитор с № 0387 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор КП06-ОПРО5/4 от 17.12.2018 г. да бъде приета, 

както следва: 

Признати разходи общо: 119 844,61лв. 
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Признати разходи за втори етап: 63 004,14лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 155,39 лв. 

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

размер общо на 155,39 лв. 

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

договор КП06-ОПРО5/4 от 17.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

1.1.7. Повторно обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за 

окончателен етап от изпълнението на договор ДМ 20/6 от 20.12.2017 г. на тема: „Мост 

между университетската среда и интеркултурната комуникация - как (да) се разбираме, 

докато учим заедно“ с ръководител д-р Д Мирчев, Медицински университет – Пловдив.  

Отчетът се разглежда повторно, след възражение с вх. № 100123/3 от 27.06.2022 г. от 

ръководителя д-р Д. Мирчев относно решение на ИС, взето в Протокол № 15 от 

04.05.2022 г. на стр.111, за оценка „Незадоволителен“ на научната част от отчета за 

втори етап на договора. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 3 890,91 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 127,49лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 15981,60 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 4 018, 40 лв. 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:   

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

научната част по договор ДМ 20/6 от 20.12.2017 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/16  от 22.01.2020 г. от 

регистриран одитор с № 0834 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДМ 20/6 от 20.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 15981,60 лв. 

Непризнати разходи: 127,49 лв.  

Неизразходвани средства: 3 890,91 лв. 

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

общо на 4 018, 40  лв. 

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

успешното приключване на договор ДМ 20/6 от 20.12.2017 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  „Добра“ на научната 

част по договор ДМ 20/6 от 20.12.2017 г. , на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/16 от 

22.01.2020 г. от регистриран одитор с № 0834 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор ДМ 20/6 от 20.12.2017 г. да бъде приета, както 

следва: 

Признати разходи общо: 15981,60 лв. 

Непризнати разходи: 127,49 лв.  

Неизразходвани средства: 3 890,91 лв. 

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

размер общо на 4 018, 40  лв.   

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

договор ДМ 20/6 от 20.12.2017г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

извършването му. 

5. Препоръчва на ръководителя и членовете на екипа на договор ДМ 20/6 от 

20.12.2017 да се отнесат по отговорно по отношение на отчетите.  

 

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

от изпълнението на договор № КП-06-Н 40/5 от 10.12.2019 г. на тема „ Жизнени 

преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване“, 

ръководител: доц. д-р С. Пенкова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 881,00 лв. 

Преведени средства: 59 940,50 лв. 

Неизразходвани средства: 7 527,48 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 413,02 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4  
Брой научни публикации (общо): 14 (1 монография и 13 статии) 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 13 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 39 

Решение на ПНЕК:   

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

добра“ на научната част по договор КП-06-Н 40/5 от 10.12.2019 г. на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

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

ФНИ-81 от регистриран одитор с № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 52 413,02 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 

0 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор  КП-06-Н 40/5 от 10.12.2019 г. 

в размер на 59 940,50 лв. 
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4. Сумата на неизразходваните средства от 7 527, 48 лв. (13,6 % от преките допустими 

разходи (55 146 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора, като 

се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора, е 67 467,98 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н 40/5 от 10.12.2019 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с 

вх. № ФНИ-81 от регистриран одитор с № 5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 52 413,02 лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н 40/5 от 10.12.2019 г. 

в размер на 59 940,50 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 7 527, 48 лв. (13,6 % от преките 

допустими разходи (55 146 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап 

на договора, като се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора, е 67 467,98 

лв. 

 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н50/1 от 30.11.2020 г.,  на тема: „Обогатяване на 

семантичната мрежа Уърднет с концептуални фреймове“, с ръководител проф. д-р С. 

Коева, базова организация: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв.  

Преведена средства за ДМА етап 1 – 10 000лв.  

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

Общо преведени средства за етап 1: 60 000 лв.  

Изразходени средства без ДМА по т. 7 от финансовия план: 39 889,59 лв.  

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 10 094,29 лв.  

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 10 094,29  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 49 905,71 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: 88, 73 лв. 

Общо: 88,73 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 50 000лв. 

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 10 000 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 7 
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От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 7 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор № КП-06-Н50/1 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0608 с вх. № ФНИ-2354 от 30.06.2022 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 49 905,71  лв. и сума на непризнатите 

разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумите на непреките допустими разходи във финансовия отчет, които не съответстват 

на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса са както следва:  

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

Превишение на разходите за одит: 88,73 лв. 

Общо 88,73 лв. 

Тази сума да бъде приспадната от разходите по съответните пера на финансовия отчет 

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

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

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н50/1 от 30.11.2020 

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

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 094,29 лв. (без ДМА), да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 70 094,29 лв., от които 10 000 лв. за 

ДМА 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор № КП-06-Н50/1 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0608 с вх. № ФНИ-2354 от 30.06.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 49 905,71  лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумите на непреките допустими разходи във финансовия отчет , които не 

съответстват на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса са както следва:  

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

Превишение на разходите за одит: 88,73 лв. 

Общо 88,73 лв. 

Тази сума да бъде приспадната 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. Предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н50/1 от 30.11.2020 

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



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 29/04.11.2022         13 

 

 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 094,29 лв. (без ДМА), да 

бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 70 094,29 лв., от които 10 000 

лв. за ДМА 

 

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

изпълнението на договор № КП – 06 – Н50/2 от 30.11.2020 г.,  на тема: „Словното 

богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско -гръцки 

и гръцко-старобългарски речници индекси“, с ръководител проф. д-р Л. Тасева, базова 

организация ИБЦТ – БАН  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 131 920 лв. 

Сума за ДМА етап 1 за БО – 12 800 лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за етап 1: 59 560 лв. 

Общо преведени средства за Първи етап: 72 360,00 лв. 

Изразходени средства без средствата за ДМА по т.7 от финансовия план: 53 911,98 

лв. 

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 5 648,02 лв. 

Изразходени средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 12 799,20 лв.  

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 0, 80 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап (общо)  –  5648,82лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 66711,18лв.  

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 59 560 лв. 

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

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 12 

 От тях с импакт фактор: 6 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 4 

От тях с благодарност само към ФНИ: 12 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 21 (участия в 3 национални и 9 международни научни 

форума). 

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор КП-06-Н50/2 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 1593 с вх. № ФНИ-3364 от 27.09.2022 г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 66711,18 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 
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3. Сумите на непреките допустими разходи във финансовия отчет, които не съответстват 

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП – 06 – Н50/2 от 

30.11.2020 г. в размер на 59 560 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 648,02  лв. без разходите за ДМА 

да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

0,80 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на финансовия 

план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 208,82 лв., от които 0,80 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП – 06 – Н50/2 от 30.11.2020 г., на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 1593 с вх. № ФНИ-3364 от 27.09.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 66711,18 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумите на непреките допустими разходи във финансовия отчет, които не 

съответстват на т.3.6.2. от насоките на конкурса са както следва: 

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

4. Предлага финансиране на втори етап на договор № КП – 06 – Н50/2 от 

30.11.2020 г. в размер на 59 560 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 648,02  лв. без разходите 

за ДМА да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

0,80 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 65 208,82 лв., от които 0,80 лв. 

за ДМА. 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н50/6 от 30.11.2020 г.  на тема: „Национални и 

европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, с ръководител гл. 

ас. д-р М. Иванова- Славкова, базова организация: ИЕФЕМ – БАН.  

 

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

Първоначална обща сума на договора: 128 400 лв.  

Преведена средства за ДМА етап 1 – 8 400 лв.  

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

Общо преведени средства за етап 1: 68 400 лв.  

Изразходени средства без ДМА по т. 7 от финансовия план: 57 738,72 лв.  
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Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 66,48 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 2 261,28 лв.  

Неизразходвани средства общо: 2 327,76 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 66072,24 лв. 

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

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 60 000 лв. 

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

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 7 

 От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 7 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 16  

Решение на ПНЕК:   

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

на научната част по договор № КП-06-Н50/6 от 30.11.2020 г . 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 1593 с вх. № ФНИ-2320 от 28.06.2022г., че разходите по договора 

са признати и законосъобразни в размер на 66072,24 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Сумите на непреките допустими разходи във финансовия отчет, които не съответстват 

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор №№ КП-06-Н50/6 от 

30.11.2020 г. в размер на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 2 261,28лв. (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  

66,48 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на финансовия 

план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 62327,76 лв., от които 66,48 лв. за 

ДМА. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор № КП-06-Н50/6 от 30.11.2020 г., на основание чл. 82 

от ПФНИ. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 1593 с вх. № ФНИ-2320 от 28.06.2022г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 66072,24 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Сумите на непреките допустими разходи във финансовия отчет, които не 

съответстват на т.3.6.2. от насоките на конкурса са както следва:  

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0 лв. 

Общо: 0 лв. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор №№ КП-06-Н50/6 от 

30.11.2020 г. в размер на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 2 261,28лв. (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  

66,48 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 62327,76 лв., от които 66,48 лв. 

за ДМА. 

 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-3971 от 02.11.2022 г. от проф. Х. Василева – председател на 

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

изследвания“ относно приемане на финансови отчети и разглеждане на доклади от 

ръководители на договори. 

 

1.2.1. Уведомление с вх. № ФНИ-3564 от 07.10.2022 г., от д-р Цв. Величкова-Ташева 

ръководител на проект по договор № КП-06-М54/1 от 15.11.2021 г., на тема: 

„Изследване влиянието на факторите влияещи върху регионалната изменчивост на 

климата в Югоизточна Европа“, базова организация:  Институт за изследване на климата, 

атмосферата и водите – БАН 

Относно: Удължаване на договора с една година – до 15.11.2024 г.  

Обосновка: Ръководителят на проекта, който е в напреднала бременност, ще бъде в 

полагаем отпуск по чл. 163 от Кодекса на труда поради бременност и раждане, считано 

от 08.11.2022 г.   

Решение на ПНЕК:   

Във връзка с чл. 14. ал. 5 и 6 от Вътрешните правила за прилагане на процедурите по 

чл.71 до чл. 75 от ПФНИ, е допустимо удължаването на срока на договора на проекта. 

Тъй като срокът за удължаване е по-голям от 6 месеца, съгласно изричното 

разпореждане на чл. 14. ал. 6, решението за удължаване се утвърждава от ИС на ФНИ.  

ПНЕК по Науки за Земята приема предложеното удължаване на договора  и предлага на 

Изпълнителния съвет на ФНИ за утвърждаване на тази промяна на срока на договор КП-

06-М54/1. Срок за приключване на проекта – 15.11.2024 г. Срок за предаване на проекта 

– 15.12.2024 г. 

 

Решение на ИС:  
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Приема удължаването на проект КП-06-М54/1 от 2021 г. да се удължи с една 

година до 15.11.2024г. като бъде сключено допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчет – 15.12.2024 г. 

 

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

изпълнението на Договор № ДН14/ 9 от 20.12.2017 г.., на тема: „Идентификация, 

разпространение и функции на пирогенния въглерод в почвите от минно -енергийни 

райони в страната“, с ръководител проф. д-р инж. В. Цолова, Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, във връзка с доклад за 

фактически констатации.  

 

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

Първоначална обща сума на договора: 100 725 лв. 

Преведени средства за първи етап: 59 250 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 4 832.17 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 54  417.83 лв. 

Преведени средства за втори етап: 41 475 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 4 832.17 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 46 307.17лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 39 638.19 лв.  

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 94  056.02 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 6 668.98 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 2: 4 (общо 7 за двата етапа)  

От тях с импакт фактор: 1 (общо 1 за двата етапа) 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 2 (общо 2 за двата етапа)  

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 7 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 3  (общо) 

 

Решение на ПНЕК:  

На основание дадените оценки от рецензентите и формалното изпълнение на 

показателите от работната програма, ПНЕК приема оценка „Добър“ на научната част 

по договор №ДН-14/ 9 от 20.12.2017 г. 

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

94КК/10 от 08.03.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 01593, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 94 056,02 лв. Сума на 

непризнатите разходи – 0, 00 лв..  

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

общо на 6 668,98 лв. 

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

успешното приключване на договор № ДН-14/ 9 от 20.12.2017 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:  

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

част по договор № ДН-14/ 9 от 20.12.2017 г..  

На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/10 от 08.03.2022 г. 

от регистриран одитор с № 01593 няма направени бележки и предлага 

финансовата част на договор № ДН-14/ 9 от 20.12.2017 г. да бъде приета, както 

следва:   

Признати разходи общо – 94 056,02 лв.  

Признати разходи за втори етап: 39 638.19 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.   

Неизразходвани средства – 6 668,98 лв.  

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

размер общо на 6 668,98 лв.  

Приема след възстановяване на сумата по т. 3, да бъде успешно приключен 

договор № ДН-14/9 от 20.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване 

на договора при спазване на всички определени от фонд „Научни изследвания“ 

изисквания за извършването му. 

 

 

1.3. Доклад с вх. № ФНИ-3968 от 02.11.2022 г. от проф. О. Бумбаров – председател на 

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

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

на финансови отчети. 

 

1.3.1. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на междинен отчет по договор 

КП-06-Н47/5 от 26.11.2020 г. с ръководител доц. д-р Н. Стоименов на тема „Изследване и 

оптимизация на взаимодействието между мелещи тела и среди с иновативна форма“, базова 

организация Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 99,5 % (100 %; 99 %) 

Първоначална сума на договора: 110 000,00 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 5 000,00 лв. 

БО – Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН – 5 000,00 лв. 

 

Преведени средства: 55 000,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 43 190,76 

лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 6 809,24 лв. 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 4 645,20 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: БО 354,80 лв. 

 

Признати разходи от финансовия одитор: 47 835,96 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

 

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

Общо 0,00 лв. 

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

Превишение на разходите за одит: 0,00 лв. 
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Предвидена сума за II етап: 55 000 лв., от които 5 000,00 лв. за ДМА 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): 17 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях нереферирани: 8 

От тях с благодарност към ФНИ: 17 (от тях 4 с благодарност и към други проекти) 

Участия в научни форуми: 9 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-Н47/5 от 26.11.2020 г. 

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

3354/26.09.2022 от регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 47 835,96 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/5 от 26.11.2020 г. в 

размер на 55 000,00 лв., от които 5 000,00 лв. за ДМА, като се сключи допълнително 

споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 809,24 лв. (14,80 % от преките допустими 

разходи (46 000 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора.. 

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер на 354,80 

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

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 62 164,04 лв., от които 5 354,80 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на 

научната част по договор КП-06-Н47/5 от 26.11.2020 г. 

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

ФНИ-3354/26.09.2022 от регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 47 835,96 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/5 от 26.11.2020 г. в 

размер на 55 000,00 лв., от които 5 000,00 лв. за ДМА, като се сключи допълнително 

споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 6 809,24 лв. (14,80 % от преките допустими 

разходи (46 000 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора. 

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

354,80 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 62 164,04 лв., от които 5 354,80 лв. за 

ДМА. 

 

 

1.3.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

КП-06-М27/1 от 04.12.2018 г. с ръководител гл. ас. д-р Д. Чикуртев на тема „Изследване и 
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развитие на иновативни, интелигентни информационни и комуникационни технологии за 

управление на сервизни роботи“, базова организация Институт по информационни и 

комуникационни технологии, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95% (90%, 100%) 

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

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 820,13 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 18 179,87 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 15  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 10 

От тях нереферирани: 5 

От тях с благодарност само към ФНИ: 15 (от тях 13 с благодарност и към други 

проекти) 

Участия в научни форуми: 10 

 

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

на научната част по договор КП-06-М27/1 от 04.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2124/28.06.2021 г. от 

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

КП-06-М27/1 от 04.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 18 179,87  лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 820,13 лв. 

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

общо на 1 820,13 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-М27/1 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 докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М27/1 от 04.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2124/28.06.2021 г. от 

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

договор КП-06-М27/1 от 04.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 18 179,87  лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 820,13 лв. 

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

размер общо на 1 820,13 лв. 
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4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

КП-06-М27/1 от 04.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.3.3. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

КП-06-М27/2 от 04.12.2018 г. с ръководител доц. д-р Д. Борисова на тема „Данни от 

спектрални измервания при дистанционен мониторинг на земната повърхност от космоса“, 

базова организация Институт за космически изследвания и технологии, БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  19 980,00 лв. 

Преведени средства: 19 980,00 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 980,00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 13 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 6 

От тях с благодарност само към ФНИ: 13 

Участия в научни форуми: 7 

 

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

на научната част по договор КП-06-М27/2 от 04.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-22/05.01.2022 г. от 

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

КП-06-М27/2 от 04.12.2018 г.  да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 980,00 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 

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

М27/2 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 докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М27/2 от 04.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-22/05.01.2022 г. от 

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

договор КП-06-М27/2 от 04.12.2018 г.  да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 980,00 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 0,00 лв. 
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3. Приема да бъде приключен успешно договор КП-06-М27/2 от 04.12.2018 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

1.3.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

КП-06-М27/3 от 04.12.2018 г. с ръководител гл. ас. д-р В. Шопска на тема „Технологични и 

микробиологични подходи за получаване на нови типове нискоалкохолни и безалкохолни 

напитки с повишена биологична стойност“, базова организация Университет по хранителни 

технологии - Пловдив. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97% (93%, 100%) 

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

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 51,31 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 948,69 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 4  

От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях нереферирани: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

Участия в научни форуми: 3 

 

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

на научната част по договор КП-06-М27/3 от 04.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3179/02.09.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0240 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-М27/3 от 04.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 948,69 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 51,31 лв. 

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

общо на 51,31 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-М27/3 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 ИС: 
1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М27/3 от 04.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3179/02.09.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0240 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП-06-М27/3 от 04.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 
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Признати разходи общо: 19 948,69 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 51,31 лв. 

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

размер общо на 51,31 лв. 

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

КП-06-М27/3 от 04.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.3.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

КП-06-М27/4 от 05.12.2018 г. с ръководител гл. ас. д-р М. Иванов на тема „Числена оценка 

на ефективни мерки за предотвратяване на влагонатрупването по външни стени с термомост, 

в жилищни помещения без организирана вентилация“, базова организация Технически 

университет - София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90% (80%, 100%) 

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

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 4 702,23 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 15 297,77 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 8  

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях нереферирани: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ: 8 

Участия в научни форуми: 8 

 

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

на научната част по договор КП-06-М27/4 от 05.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-643/02.03.2021 г. от 

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

КП-06-М27/4 от 05.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 15 297,77 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 4 702,23 лв. 

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

общо на 4 702,23 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-М27/4 от 05.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 
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1. На основание докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М27/4 от 05.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-643/02.03.2021 г. от 

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

договор КП-06-М27/4 от 05.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 15 297,77 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 4 702,23 лв. 

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

размер общо на 4 702,23 лв. 

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

КП-06-М27/4 от 05.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.3.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

КП-06-М27/5 от 06.12.2018 г. с ръководител ас. д-р Б. Велев на тема „Развитие и 

оптимизация на системи за изследване на материали, компоненти, литиево-йонни батерии и 

задвижвания за електрически и хибридни превозни средства“, базова организация Институт 

по механика, БАН. 

 

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

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

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 180,00 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 820,00 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 7 

От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях нереферирани: 4 

От тях с благодарност само към ФНИ: 6 

Участия в научни форуми: 1 

 

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

на научната част по договор КП-06-М27/5 от 06.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-658/05.03.2021 г. от 

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

КП-06-М27/5 от 06.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 820,00 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 180,00 лв. 

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

общо на 180,00 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-М27/5 от 06.12.2018 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 докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М27/5 от 06.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-658/05.03.2021 г. от 

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

договор КП-06-М27/5 от 06.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 820,00 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 180,00 лв. 

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

размер общо на 180,00 лв. 

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

КП-06-М27/5 от 06.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.3.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

КП-06-М27/6 от 07.12.2018 г. с ръководител гл. ас. д-р Х. Ничев на тема „Симулационен и 

експериментален модел на възобновяем енергиен източник от нов тип“, базова организация 

Институт по електроника, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90% (80%, 100%) 

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

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 14,39 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 985,61 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 1  

От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях нереферирани: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 1 

Участия в научни форуми: 3 

 

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

научната част по договор КП-06-М27/6 от 07.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-658/05.03.2021 г. от 

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

КП-06-М27/6 от 07.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 
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Признати разходи общо: 19 985,61 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 14,39 лв. 

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

общо на 14,39 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-М27/6 от 07.12.2018 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 докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „добър“ на научната 

част по договор КП-06-М27/6 от 07.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-658/05.03.2021 г. от 

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

договор КП-06-М27/6 от 07.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 985,61 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 14,39 лв. 

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

размер общо на 14,39 лв. 

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

КП-06-М27/6 от 07.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.3.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

КП-06-М27/7 от 07.12.2018 г. с ръководител д-р М. Петров на тема „Моделни 

суперкондензаторни устройства“, базова организация Институт по електроника, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90% (80%, 100%) 

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

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 2 089,27 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 17 910,73 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 3  

От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях нереферирани: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

Участия в научни форуми: 3 

 

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

на научната част по договор КП-06-М27/7 от 07.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3014/21.12.2020 г. от 

регистриран одитор с № 812 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-М27/7 от 07.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 17 910,73 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 2 089,27 лв. 

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

общо на 2 089,27 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-М27/7 от 07.12.2018 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 докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М27/7 от 07.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3014/21.12.2020 г. от 

регистриран одитор с № 812 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП-06-М27/7 от 07.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 17 910,73 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 2 089,27 лв. 

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

размер общо на 2 089,27 лв. 

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

КП-06-М27/7 от 07.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.3.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на окончателен отчет по договор 

КП-06-М27/8 от 08.12.2018 г. с ръководител ас. д-р З. Манев на тема „Получаване на 

нискокалоричен плодов джем, обогатен с фибри“, базова организация Институт по 

консервиране и качество на храните - Пловдив. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95% (90%, 100%) 

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

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 117,30 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 18 882,70 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4  

От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях нереферирани: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 
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Участия в научни форуми: 0 

 

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

на научната част по договор КП-06-М27/8 от 08.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-679/08.03.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0370 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-М27/8 от 08.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 18 882,70 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 117,30 лв. 

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

общо на 1 117,30 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-М27/8 от 08.12.2018 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 докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М27/8 от 08.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-679/08.03.2021 г. от 

регистриран одитор с № 0370 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП-06-М27/8 от 08.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 18 882,70 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 117,30 лв. 

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

размер общо на 1 117,30 лв. 

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

КП-06-М27/8 от 08.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

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

договор КП-06-М27/9 от 17.12.2018 г. с ръководител гл. ас. д-р В. Иванов на тема 

„Съвременни цифрови методи и средства за изследване и моделиране на транспортни 

потоци“, базова организация Институт по информационни и комуникационни технологии, 

БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 95% (90%, 100%) 

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

Преведени средства: 20 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 290,65 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 18 709,35 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 
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Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 16 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 4 

От тях нереферирани: 12 

От тях с благодарност само към ФНИ: 16 (от тях 7 с благодарност и към други проекти) 

Участия в научни форуми: 5 

 

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

на научната част по договор КП-06-М27/9 от 17.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2424/15.07.2021 г. от 

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

КП-06-М27/9 от 17.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 18 709,35 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 290,65 лв. 

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

общо на 1 290,65 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-М27/9 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 докладваните оценки от ПНЕК приема оценка „много добър“ на 

научната част по договор КП-06-М27/9 от 17.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2424/15.07.2021 г. от 

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

договор КП-06-М27/9 от 17.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 18 709,35 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 1 290,65 лв. 

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

размер общо на 1 290,65 лв. 

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

КП-06-М27/9 от 17.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

 

1.4. Доклад с вх. № ФНИ-3972 от 02.11.2022 г. от доц. С. Наимов – председател на 

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

изследвания“ относно разглеждане на доклади от ръководители на договори. 

 

1.4.1. Доклад с вх. № ФНИ-3696/17.10.2022 г. от доц. д-р П. Монева, ръководител на 

проект по договор № КП-06 Н26/2 от 04.12.2018 г. на тема: „Стрес при хипоксия, 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 29/04.11.2022         30 

 

 

невроимуноендокринна модулация и биоенергетика – иновативна алтернатива за 

селекция на по-устойчиви на заболявания овце“, базова организация: Институт по 

животновъдни науки - Костинброд. 

Относно: Удължаване срока на втори етап на проекта с още 6 месеца  

Обосновка: „Моля, да бъде удължен срока за изпълнение на етап 2 по проект „Стрес 

при хипоксия, невроимуноендокринна модулация и биоенергетика - иновативна 

алтернатива за селекция на по-устойчиви на заболявания овце“, Договор № КП-06 

Н26/2 от 04.12.2018 към Фонд „Научни изследвания” със 6 месеца.  

Във връзка с епидемичната обстановка, има забавяне, което налага удължаване на 

срока на проекта за довършване на дейности, свързани с проекта. 

Ръководството на ИЖН - Костинброд е уведомено.“ 

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 Н26/2 от 04.12.2018 г. трябва да приключи на 17.06.2023 г. Срок на подаване 

на отчета 17.07.2023 г. 

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

договор № КП-06 Н26/2 от 04.12.2018 г. с още 6  месеца, като бъде сключено 

допълнително споразумение. Общото удължаване на срока става 12 месеца 

 

Решение на ИС: 

Приема искането за удължаване на срока на договор № КП-06 Н26/2 от 

04.12.2018 г. с още 6  месеца, като бъде сключено допълнително споразумение. 

Общото удължаване на срока става 12 месеца. След промяната проект по договор 

№ КП-06 Н26/2 от 04.12.2018 г. трябва да приключи на 17.06.2023 г. Срок на 

подаване на отчета 17.07.2023 г. 

 

1.4.2. Доклад с вх. № ФНИ-3761/21.10.2022 г. от доц. д-р П. Монева, ръководител на 

проект по договор № КП-06 Н26/2 от 04.12.2018 г. на тема: „Стрес при хипоксия, 

невроимуноендокринна модулация и биоенергетика – иновативна алтернатива за 

селекция на по-устойчиви на заболявания овце“, базова организация: Институт по 

животновъдни науки - Костинброд. 

Относно: Промяна на финансов план за втори етап на проекта 

Обосновка: „Моля, да разрешите прехвърляне на финансови средства по проект 

„Стрес при хипоксия, невроимуноендокринна модулация и биоенергетика - иновативна 

алтернатива за селекция на по-устойчиви на заболявания овце“, Договор (№ КП-06 - 

Н26/2 от 04.12.2018), както следва: 

1. Прехвърляме 5 500 лева от перо 4. ’’Разходи за външни услуги, пряко свързани с 

изпълнението на проекта” към перо 2. “Разходи за командировки”.  

Прехвърлянето на финансови средства в размер от 5 500 лв. са до 10% от преките 

допустими разходи за етап 2 (55 250 лв.) или - до 25% от преките допустими разходи 

за етап 2. До този момент, през етап 2 сме прехвърлили финансови средства в размер 

на 8 250 лв. - до 15% от преките допустими разходи за етап 2. Прехвърлянето не 

надхвърля 25% от преките допустими разходи за етап 2.  
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Финансовите средства ще послужат, при възможност, за участие в по -голям брой 

научни конференции, във връзка с по-широко разпространение на научни резултати по 

проекта. 

Ръководството на ИЖН - Костинброд е уведомено. 

Прилагам нов коригиран финансов план и образец финансови промени.“  

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

експерт на Фонд „Научни изследвания“, ПНЕК установи, че промяната отговаря на 

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

преразпределение в бюджетните пера на финансовия план на втори етап на проект по 

договор № КП-06 Н26/2 от 04.12.2018  г. от 5 500 лв. (от перо: Разходи за външни услуги, 

пряко свързани с изпълнението на проекта“ в перо „Разходи за командировки“, което 

представлява 9,95% от преките допустими разходи за етапа (55 250 лв.). Заедно с 

предходно прехвърляне общото преразпределение на средства става 24,89%.  

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

споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема исканото преразпределение в бюджетните пера на финансовия план на 

втори етап на проект по договор № КП-06 Н26/2 от 04.12.2018  г. от 5 500 лв. (от 

перо: Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“ в 

перо „Разходи за командировки“, което представлява 9,95% от преките 

допустими разходи за етапа (55 250 лв.). Заедно с предходно прехвърляне общото 

преразпределение на средства става 24,89%. Да бъде сключено допълнително 

споразумение. 

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-3978 от 02.11.2022 г. от проф. Д. Гетова – председател на 

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

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

на финансови отчети. 

 

1.5.1. Заявление  с вх. № 0903/64 от 14.10.2022г. от  проф. д-р Ю. Йорданова, 

ръководител на проект по Договор № ДН13/7 от 15.12.2017 г., на тема: „Функционална 

конективност и организация на моторните корови мрежии при стареене”.  Базова 

организация: Институт по невробиология  БАН 

Относно: Удължаване на срока на втори етап с шест месеца 

Обосновка: Моля в съответствие с Вътрешните правила за прилагане на процедурите 

по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ за удължаване на срока за изпълнение на втория етап от 

договор ДН-13/7 от 15.12.2017 г. с още 6 месеца до 22.06.2023 г. (предходно удължение 

с 6 месеца съгласно Протокол на ПНЕК № 7/14.03.2022 до 22.12.2022 г.), поради 

следните причини: 

(1) Както бе изтъкнато в мотивите за искане на предишното удължение, поради 

сравнително късно отменените епидемиологични мерки във връзка с Ковид-19, 

предвидената експериментална дейност остана дълго време възпрепятствана.  

(2) Поради въведената за продължителни периоди от време дистанционна форма на 

работа, която впоследствие и постепенно бе заменена с хибридни модели на работа, 

беше ограничен достъпът до специализиран софтуер за обработка на данни и 
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провеждане на високо-специализирани анализи на електроенцефалографски сигнали. 

Това забави получаването на крайните резултати, планирани в проекта. Остана 

затруднена и за част от периода на предишното удължение комуникацията и 

координацията както между членовете на колектива, така и с други учени. Не бяха 

осъществени планираните работни срещи, включително и тези с колеги от чужбина.  

(3) Удължението ще помогне за завършване на планираните дейности, по- 

задълбоченото изпълнение на поставените задачи, както и за по-ефективното и 

целесъобразно изразходване на предоставените финансови средства по проекта. В 

момента са в процес на завършване и изпращане за печат на три  научни публикации с 

финансиране и благодарност към проекта. 

Ето защо, моля срокът за изпълнение на втория етап на проекта, чийто срок с 22.12.2022 

г. да бъде удължен с шест месеца без промяна на финансовите и др. условия на договора.  

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 №ДН13/7  от 

15.12.2017 г. с шест месеца и препоръчва на ИС да одобри исканата промяна, като се 

сключи допълнително споразумение. Това е второ удължаване на етапа с шест месеца. 

Предходното решение за удължаване е взето в Протокол 7 на ПНЕК от 14.03.2022 г. 

Срок за приключване на проекта- 22.06.2023 г. Срок за подаване на отчета- 22.07.2023 

г. 

Решение на ИС: 

На основание решението на ПНЕК ИС приема  удължаването на втори етап 

на Договор №ДН13/7  от 15.12.2017 г. с шест месеца, като се сключи 

допълнително споразумение. Удължаването е второ за етапа- предходното 

решение за удължаване е взето в Протокол 7 на ПНЕК от 14.03.2022 г.  

Срок за приключване на проекта- 22.06.2023 г. Срок за подаване на отчета- 

22.07.2023 г. 

 

1.5.2. Уведомление  с вх. № ФНИ-3605 от 11.10.2022г. от  гл. ас. М. Павлова, дм, 

ръководител на проект по Договор КП-06-М43/2 от 30.11.2020 г., на тема „Проучване 

върху динамиката на безсимптомно заразоносителство на патогенни Escherichia coli в 

България чрез комплексна диагностика на колиентерити в съвременни условия".  Базова 

организация: НЦЗПБ 

Относно: Промяна във финансовия план 

Обосновка:  Във връзка с изпълнението на научноизследователски проект с .№ КП-06-

М43/2 от 30.11.20 г., Ви уведомявам, че ще бъде извършено прехвърляне на средства 

между групи от преките допустими разходи в одобрения Финансов план на проекта. 

Същите ще бъдат в рамките на допустимите 15% в размер на 4181,87 лв. и не изискват 

допълнително споразумение към договора за финансиране на  проекта. 

Настоящото прегрупиране на разходи по изпълнението на проекта е съобразено с Раздел 

IV Права и задължения на бенефициентите, чл. 7, ал. 2 от Договор № КП-06-М43/2 от 

30.11.20 г. и е както следва: 

От перо: Разходи за ДМА и ДНMA – 578,77 лв. в перо: Разходи за командировки. 

От перо: Разходи за ДМА и ДНМА - 3254,80 лв. в перо: Разходи за материали, 

консумативи и друг и допустими разходи. 
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От перо: Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта - 348,30 

лв. в перо: Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи. 

Приложени са: 

 Одобрен финансов план 

 Актиализиран финансов план 

 Копие о ръководителя на базовата организация 

Решение на ПНЕК:   
ПНЕК по Медицински науки, след преглед на постъпилите документи в съответствие с 

Вътрешните правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, 

установи, че  исканото прехвърляне отговаря на изискванията на правилника на ФНИ и 

Насоките за конкурса. ПНЕК приема прехвърлянето на сумата от 4181,87 лв, 

представляваща 15,04 % от ПДР (27 800) и предлага на ИС да одобри исканата промяна, 

като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

На основание решението на ПНЕК ИС приема  прехвърлянето на сумата от 

4181,87 лв, представляваща 15,04 % от ПДР (27 800), като се сключи 

допълнително споразумение, както следва: 

От перо: Разходи за ДМА и ДНMA – 578,77 лв. в перо: Разходи за командировки. 

От перо: Разходи за ДМА и ДНМА - 3254,80 лв. в перо: Разходи за материали, 

консумативи и друг и допустими разходи. 

 

1.5.3. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н33/11 от 18.12. 2019г. 

Тема: „Нови биомаркери на мозъчните състояния основани на невронална 

конективност“, Ръководител: Проф. В.  Колев, д.б. , Базова организация: Институт по 

невробиология, БАН 

Етап на изпълнението: Етап I 

     Данни за проекта:  

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 89%  

Първоначална обща сума на договора: 120,000.00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60,000.00 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 3,057.61 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 56,942.39 лв.  

Преведени средства за втори етап: неприложимо 

Прехвърлени средства от първи етап: неприложимо 

Сума за отчитане за втори етап: неприложимо 

Неизразходвани средства втори етап: неприложимо 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: неприложимо  

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: неприложимо  

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: неприложимо  

Сума за възстановяване на ФНИ: неприложимо 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 5 (2 постдокторанти и 3 студенти)  

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 4 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 2 
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От тях с благодарност и към други проекти: 2  

Участия в научни форуми: 11 

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 „ Добър“ на научната част по договор КП-06-Н33/11 от 18.19. 2019 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-2623 от 14.07.2022 г, от регистриран одитор с № 5530 че разходите по договора  са 

признати и законосъобразни в размер на 56 942,39 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв.  

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н33/ от 2019 г. с 60 000 

лв.  

4. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 3057,61 лв, 

представляваща 5,5% от ПДР (55 200), да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е в размер на 63  057,61 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната  част по Договор КП-06-Н33/11 от. 2019 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2.  Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище от 

регистриран одитор  №5530 с вх. № ФНИ-2623 от 14.07.2022 г, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 56 942,39  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. 

4.  Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 3057,61 лв, 

представляваща 5,5% от ПДР (55 200), да бъде прехвърлена и отчетена за втори 

етап. 

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е в размер на 63 057,61 

лв. 

 

1.5.4. Обсъждане и оценяване на отчет по договор КП-06-Н43/3 от  30.11. 2020г. 

Тема: „Дизайн и охарактеризиране на конвенционални и модифицирани ниозоми и на 

хибридни, стимул-чувствителни in situ гелформиращи лекарствени форми на тяхна 

основа за ефективно лекарствено доставяне“, Ръководител:  Проф. д-р Д. Момекова, 

Базова организация: Медицински университет - София 

Етап на изпълнението: Етап I 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000,00 лв. 

Сума за ДМА за I етап- 41 470,00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 101 470,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 49  102,93  лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 10 897,47 лв., вкл. средствата за ДМА по т.7  

Изразходвани средства за ДМА по т.7 от финансовия план:41 469,60 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т.7 от финансовия план: 0,40 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 90  572,53 лв.  



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 29/04.11.2022         35 

 

 

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

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

Общо 109,47 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 109,47 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 
Брой докторанти в проекта: 1 (понастоящем защитил) 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 1: 2 

От тях с импакт фактор: 2 

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  

Участия в научни форуми: 15 

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-Н43/3 от 30.11.2020 

г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-3010 от 24.08.2022 г, от регистриран одитор с № 0301 че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 49 102,93 лв. плюс 41 469,60 за допълнителни 

ДМА и ДНМА по т. 7 или общо 90 572,53 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 109,47лв.  

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

Превишение на разходите за одит: 109,47лв. 

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-Н43/3 от 2020 г. с 60 000  

5. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 10  897,07 лв,  

представляваща 20,2% от ПДР (53 980), да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап, 

като се сключи допълнително споразумение 

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 0,40 лв., да бъде 

прехвърлена и отчетена за втори етап.  

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 70  897,47 лв., от които 0,40 лв 

за  ДМА. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н43/3 от 30.11.2020 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище, с 

вх. № ФНИ-3010 от 24.08.2022 г, от регистриран одитор с № 0301 че разходите 
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по договора са признати и законосъобразни в размер на 49  102,93 лв. плюс 

41 469,60 за допълнителни ДМА и ДНМА по т. 7 или общо 90 572,53 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 109,47лв. 

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

Превишение на разходите за одит: 109,47лв. 

Приема 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-Н43/3 от 2020 г. с 

60 000 лв. 

5. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 10  897,07 

лв, представляваща 20,2% от ПДР (53 980), да бъде прехвърлена и отчетена за 

втори етап, като се сключи допълнително споразумение 

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 0,40 лв., да 

бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 70  897,47 лв., от които 

0,40 лв за  ДМА. 

 

1.5.5. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДН13/11 от 19.12.2017г. 

Тема: „Психофизични и електрофизиологични подходи в търсенето на зрителни 

дефицити при пациенти с хипотиреоидизъм“, Ръководител:  Гл. ас. д-р К. Рачева дб , 

Базова организация: Институт по невробиология, БАН 

Етап на изпълнението:Етап II . 

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

Първоначална обща сума на договора: 120  000,00 лв. 

Преведени средства: 120 000,00 лв. 

Неизразходвани средства за първи етап: 538,60 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане: 60 538,60 лв. 

Признати разходи за втори етап: 49 022,95 лв. 

Неизразходвани средства: 11 515,65 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор общо: 108 484,35 лв.  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта:  2 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 6 

От тях с благодарност и към други проекти: няма 

Участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК:   

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

приема оценка „ много добър“ на научната част по договор ДН 13/11 от 19.12. 2017 г.,на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх. № 

94КК/23 от 18.07.2022 г., от регистриран одитор №5530, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/11 от 2017 

г.да бъде приета , както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:108 484,35 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 538,60 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 60 538,60 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 49 022,95  лв. 

Признати: 49 022,95  лв. 

Непризнати: 0,00лв.  

Неизразходвани средства: 11 515,65 лв. 

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

на 11  515,65 лв. 

4.  ПНЕК предлага на ИС, след възстановяване на сумата по т.3 от 11  515,65 лв., да 

вземе решение за успешното приключване на договор ДН13/11 от 19.12.2017 г., като 

бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН 13/11 от 19.12. 2017 г.,на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

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

№ 94КК/23 от 18.07.2022 г., от регистриран одитор №5530, че разходите по 

договора са признати и законосъобразни и предлага финансовата част на 

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

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:108 484,35 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 538,60 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 60 538,60 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 49 022,95  лв. 

Признати: 49 022,95  лв. 

Непризнати: 0,00лв.  

Неизразходвани средства: 11 515,65 лв. 

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

в размер на 11  515,65 лв. 

4.  След възстановяване на сумата по т.3 от 11  515,65 лв., ИС приема да бъде 

приключен успешно договор ДН13/11 от 19.12.2017 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

 

1.5.6. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № КП-06-Н43/4 от 30.11.2020г 

Тема: „Молекулярно-генетична идентификация и създаване на архивна геномна банка 

на циркулиращите S. pneumoniae при деца, както и анализ на разпространените 
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серотипове, свързани с въвеждане на пневмококовите ваксини в Р. България“, 

Ръководител: доц. В. Левтерова, дм, Базова организация: НЦЗПБ 

Етап на изпълнението: Етап I 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Сума за ДМА за I етап- 30 596,00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 90 596,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 48 299,06  лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 11 700,94 лв.(без ДМА) 

Изразходвани средства за ДМА по т.7 от финансовия план: 26  273,70 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т.7 от финансовия план: 4  322,30 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап (общо)  –16 023, 24 лв.   
Признати разходи от финансовия одитор: 74 572,76 лв. 

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

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

Общо 1282,06 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 1121,68лв. 

Превишение на разходите за одит: 160,38 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 1  

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг 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: 1 

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 „Добър“ на научната част по договор КП-06-Н43/4 от 30.11.2020 г., на 

основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-2361 от 30.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0608 че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 48 299,06 лв. плюс 26 273,70 за ДМА и ДНМА 

по т. 7 или общо 74 572,76 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 1282,06 лв.  

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 1121,68лв.  

Превишение на разходите за одит: 160,38лв. 

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-Н43/4 от 2020 г. с 60 

000  
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5. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 11  700,94 лв, 

представляваща 21,96% от ПДР (53 286), да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап, 

като се сключи допълнително споразумение 

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 4322,30 лв., да бъде 

прехвърлена и отчетена за втори етап.  

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 76 023,24 лв., от които 4322,30  

лв за  ДМА. 

 

Решение на ИС: 

1. На основание чл. 82 от ПФНИ и липса на публикационна активност , ИС 

приема оценка „Задоволителен“ на научната част на договор КП-06-Н43/4 от 

30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище, с 

вх. № ФНИ-2361 от 30.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0608 че разходите 

по договора са признати и законосъобразни в размер на 48  299,06 лв. плюс 

26 273,70 за ДМА и ДНМА по т. 7 или общо 74 572,76 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 1282,06 лв.  

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 1121,68лв. 

Превишение на разходите за одит: 160,38лв. 

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 финансиране на втори етап на договор КП-06-Н43/4 от 2020 г. с 

42 000,00 лв., като предвидената сума за втори етап от 60 000 лв. е редуцирана 

с коефициент 0,7.   

5. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 11  700,94 лв, 

представляваща 21,96% от ПДР (53 286), да бъде прехвърлена и отчетена за 

втори етап, като се сключи допълнително споразумение 

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 4322,30 лв., 

да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап.  

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 58 023,24 лв., от които 

4322,30  лв за  ДМА. 

 

1.5.7. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № КП-06-Н 43/6 от 30.11.2020г. 

Тема: „Изследване на биофлавоноида фустин за антитуморно, противовъзпалително и 

гастро-ентеро-хепатопротективно действие в експериментални фармакологични 

модели“, Ръководител: проф. д-р Ст.  Вълчева-Кузманова, дмн, Базова организация: 

МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
Етап на изпълнението: Етап I 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: >75%  

Първоначална обща сума на договора: 120 000.00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 13 807,92 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 46 192.08 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0,00 лв.  
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Непреки допустими разходи несъответстващи на т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса:  

Общо 124,68лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 124,68 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации за етап 1: 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  

Участия в научни форуми: 0 

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 „Задоволителен“ на научната част по договор КП-06-Н43/6 от 30.11.2020 

г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

ФНИ-2364 от 30.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0783 че разходите по  договора са 

признати и законосъобразни в размер на 46 192,08 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 124,68 лв. 

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

Превишение на разходите за одит: 124,68лв. 

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-Н43/6 от 2020 г. с 

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

0,7.   

5. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 13 807,92 лв, 

представляваща 24,85% от ПДР (55 557), да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап, 

като  се сключи допълнително споразумение 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 55 807,92 лв.  

 

Решение на ИС: 

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

на научната част по договор КП-06-Н43/6 от 30.11.2020 г., на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище, с 

вх. № ФНИ-2364 от 30.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0783 че разходите 

по договора са признати и законосъобразни в размер на 46 192,08 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 124,68 лв.  
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Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 0,00лв.  

Превишение на разходите за одит: 124,68лв. 

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-Н43/6 от 2020 г. с 

42 000,00 лв., като предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е редуцирана 

с коефициент 0,7.   

5. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 13 807,92 лв, 

представляваща 24,85% от ПДР (55 557), да бъде прехвърлена и отчетена за 

втори етап, като  се сключи допълнително споразумение 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 55  807,92 лв. 

 

1.5.8. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДН 03/5 ‐17.12.2016 г 

Тема: „ Профил на γδ T лимфоцитите при нормална бременност и в плацентобиома на 

БЦЖ‐ваксинирани бременни жени“, Ръководител: доц. д‐р Т. Димова, Базова 

организация: ИБИР БАН 

Етап на изпълнението: Етап II 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лева 

Преведени средства: 120 000 лв. 

Неизразходвани средства: 62.93  лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 119 937.07  лв.  

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 983,33 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 60 983,33 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 62.93  лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 60 920.40 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 119 937.07 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ: 62.93 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 0   

Участия в научни форуми: 4 за втори етап, 10 общо за 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 ДН03/5 от 17.12. 2016 г., на 

основание чл. 82  от ПФНИ  

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

94ЕЕ/1 14.01.2021 г, от регистриран одитор №0297, че  разходите по договора са 
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признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/5 от 2016 

г.да бъде приета,  както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:119 937,07 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 983,33 лв. 

Преведени средства за втори етап:  59 470,70 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 60 983,33 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 60 920,40 лв. 

Признати: 60 920,40 лв. 

Неизразходвани средства: 62,93 лв. 

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

на 62,93 лв. 

4. ПНЕК предлага н ИС, след възстановяване на сумата по т. 3,  в размер на  62,93  лв.,да   

вземе решение за успешното приключване на договор ДН03/5 от 17.12.2016 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 ДН03/5 от 17.12. 2016 г., на основание чл. 82  от ПФНИ  

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

№ 94ЕЕ/1 14.01.2021 г, от регистриран одитор №0297, че  разходите по договора 

са признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 03/5 

от 2016 г.да бъде приета,  както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:119 937,07 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 983,33 лв. 

Преведени средства за втори етап:  59 470,70 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 60 983,33 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 60 920,40 лв. 

Признати: 60 920,40 лв. 

Неизразходвани средства: 62,93 лв. 

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

в размер на 62,93 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3,  в размер на  62,93  лв.,ИС приема да 

бъде  приключен успешно договор ДН03/5 от 17.12.2016 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.5.9. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДН 13/6 ‐15.12.2017 г. 

Тема: „Експериментален остеоартрит и взаимовръзка с яйчниковата функция: влияние 

на естрадиол и фоликулостимулиращ хормон“ 

Ръководител: проф. Н. Ивановска, дбн, Базова организация: Институт по 

микробиология „Стефан Ангелов”, БАН 
Етап на изпълнението: Етап II 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства: 120 000 лв. 
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Неизразходвани средства: 13 320,79 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 106 679,21 лв. 

Преведени средства за втори етап: 60 000 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 7 549,60 лв.  

Сума за отчитане за втори етап: 67 549,60 лв.  

Неизразходвани средства втори етап: 13 320,79 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за втори етап: 0  

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 106  679,21 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 13 320,79 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 3  

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 1   

Участия в научни форуми: 4 

Решение на ПНЕК:   

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

приема оценка „ Много добър“ на научната част по договор ДН13/6 от 15.12. 2017 г., на 

основание чл. 82  от ПФНИ  

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

94АА/1 14.01.2022 г, от регистриран одитор №0234, че  разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/6 от 2017 

г.да бъде приета,  както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:106 679,21 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 7 549,60 лв. 

Преведени средства за втори етап:  60 000,00 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 67 549,60 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 54 228,81 лв. 

Признати: 54 228,81 лв. 

Неизразходвани средства: 13 320,79лв. 

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

на 13 320,79 лв. 

4. ПНЕК предлага н ИС, след възстановяване на сумата по т. 3,  в размер на  13  320,79  

лв., да   вземе решение за успешното приключване на договор ДН13/6  от 15.12.2017 г., 

като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от 

Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН13/6 от 15.12. 2017 г., на основание чл. 82  от ПФНИ  

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

№ 94АА/1 14.01.2022 г, от регистриран одитор №0234, че  разходите по договора 

са признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/6 

от 2017 г.да бъде приета,  както следва: 
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Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:106 679,21 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 7 549,60 лв. 

Преведени средства за втори етап:  60 000,00 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 67 549,60 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 54 228,81 лв. 

Признати: 54 228,81 лв. 

Неизразходвани средства: 13 320,79лв. 

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

в размер на 13 320,79 лв. 

4. След възстановяване на сумата по т. 3,  в размер на  13  320,79  лв., ИС приема 

да  бъде приключен успешно договор ДН13/6 от 15.12.2017 г., като бъде 

подписан протокол за приключване при спазване на всички определени от Фонд 

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.5.10. Обсъждане и оценяване на отчет по договор № ДН 13/14 ‐20.12.2017 г. 

Тема: „Дизайн и експериментално тестване на химерни антисенс олигонуклеотиди 

като антибактериални агенти” 

Ръководител: Проф. доктор Р. Пенчовски, Базова организация: Биологически 

факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски  

Етап на изпълнението: Етап II 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000,00 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000,00 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 1 464,36 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 58  535,64 лв.  

Преведени средства за втори етап: 60 000,00 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 1 464,36 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 61 464, 36 лв. 

Неизразходвани средства втори етап: 200,00 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 61  263,08 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 119  798,72 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 201,28 лв. 

Брой докторанти в проекта: 5 

Брой млади учени в проекта: 1 постдокторант 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 18 

От тях с импакт фактор: 8 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 9 

От тях с благодарност и към други проекти: 9 

Участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК:   

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

приема оценка „ Много добър“ на научната част по договор ДН13/14 от 20.12. 2017 г., 

на основание чл. 82  от ПФНИ  
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2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх. № 

94ЙЙ/18 20.12.2021 г, от регистриран одитор №0301, че  разходите по договора са 

признати и законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 13/14 от 2017 

г.да бъде приета,  както следва: 

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:119 798,72 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 1 464,36 лв. 

Преведени средства за втори етап:  60 000,00 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 61 464,36 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 61 263,08 лв. 

Признати: 61 263,08. 

Неизразходвани средства: 200,00лв. 

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

на 201,28лв. 

4. ПНЕК предлага н ИС, след възстановяване на сумата по т. 3,  в размер на  201,28  лв., 

да   вземе решение за успешното приключване на договор ДН13/14 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 оценка „Много добър“ на 

научната част по договор ДН13/14 от 20.12. 2017 г., на основание чл. 82  от 

ПФНИ  

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

№ 94ЙЙ/18 20.12.2021 г, от регистриран одитор №0301, че  разходите по 

договора са признати и законосъобразни и предлага финансовата част на 

договор ДН 13/14 от 2017 г.да бъде приета,  както следва:  

Първоначална обща сума на договора: 120  000 лв. 

Признати разходи общо:119 798,72 лв. 

Прехвърлени средства от първи етап: 1 464,36 лв. 

Преведени средства за втори етап:  60 000,00 лв. 

Сума за отчитане на втори етап: 61 464,36 лв. 

Изразходвани средства за втори етап: 61 263,08 лв. 

Признати: 61 263,08. 

Неизразходвани средства: 200,00лв. 

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

в размер на 201,28лв. 

4.След възстановяване на сумата по т. 3,  в размер на  201,28  лв., ИС приема да 

бъде приключен успешно договор ДН13/14 от 20.12.2017 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

1.5.11. Повторно обсъждане и оценяване на отчет по договор ДН13/15 от 20.12.2017 г. , 

за да се уточни дали има изказана благодарност към ФНИ. 

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: Етап II 
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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 благодарност само към ФНИ (този договор): 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 4  

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. 
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5. След повторен преглед, ПНЕК установи, че от осемте публикации, четири са с 

благодарност към договор ДН13/15 от 20.12.2017 г., останалите четири изказват 

благодарност и към други проекти.  

 

Решение на ИС: 

1. На основание предложението на ПНЕК ИС 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.  ИС приема да бъде приключен успешно 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. 

5. След повторен преглед, ПНЕК установи, че от осемте публикации, четири са 

с благодарност към договор ДН13/15 от 20.12.2017 г., останалите четири 

изказват благодарност и към други проекти.  

 

 

1.6. Доклад с вх. № ФНИ-3969 от 02.11.2022 г. от доц. Е. Кистанова – председател на 

Постоянната научно-експертна комисия по Двустранно и международно 

сътрудничество към Фонд „Научни изследвания“ относно разглеждане на доклади от 

ръководители на договори и приемане на финансови отчети. 

 

1.6.1. Заявление с вх. № ФНИ-3298 от 21.09.2022 г. от проф. дфн В. Петров – директор 

на Институт по философия и социология – БАН и доц. д-р Р. Желева, ръководител на 

договор КП-06-КОСТ/3 от 25.06.2020 г. по КОСТ акция CA 17119 – „EU Foreign Policy 

Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations“, на тема 

„Европейската външна политика пред нови предизвикателства и перспективи – погледът 

на младите хора в България“, Институт по философия и социология – БАН. 

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

общото удължаване ще бъде 18 месеца – до 25.12.2023 г. 

Обосновка: Искането за удължаване на срока за изпълнение на проекта до края на 2023 

година е мотивирано от следните основателни причини. На първо място, самата Акция 

ENTER (СА17119) поиска и получи одобрение от Ръководството на Програма COST за 
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ново удължаване от допълнителни 6 месеца. Поради Ковид-19 изпълнението на COST 

Акцията е било силно затруднено. Особено след руската военна инвазия в Украйна през 

март тази година, темата на COST Акцията придобива ново значение в рамките на ЕС и 

на неговите граници с външния свят, съседните държави и други засегнати държави. 

Колективът по проекта се нуждае от време за обмен на знания и сътрудничество с 

партньорите от COST Акцията, както и за техните собствени по-нататъшни изследвания 

в съвременния силно променен контекст.  

Предвид невъзможността на повечето от чуждестранните лектори да пътуват през 

последните две години предвиденото в работната програма на проекта лятно училище с 

млади учени, докторанти и практиканти може да се осъществи само през 2023 година, а  

това ще означава, че планираната след него публикация няма да бъде реализирана, 

поради твърде краткия краен срок за отчитане. 

Искането не е свързано с допълнителни разходи, а предвидените в работната програма 

дейности, ще се осъществят в рамките на одобрения от ФНИ първоначален цялостен 

бюджет от 40 000 лв. 

Въз основа на Решение на ИС на ФНИ с Протокол № 3 от 24.09.2021 год. понастоящем 

срокът на договора е удължен с 12 месеца – до 25.06.2023 год., със срок на отчитане до 

25.07.2023 год. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество не приема 

срокът на договор КП-06-КОСТ/3 от 25.06.2020 г. да бъде удължен с още 6 месеца, като 

така общото удължаване ще бъде 18 месеца – до 25.12.2023 г., тъй като според ПФНИ 

максималният срок за удължаване на договора е 12 месеца. Срок за предаване на отчета 

за окончателния етап – 25.07.2023 год.  

 

Решение на ИС: 

Не приема срокът на договор КП-06-КОСТ/3 от 25.06.2020 г. да бъде удължен с 

още 6 месеца, като така общото удължаване ще бъде 18 месеца – до 25.12.2023 г., 

тъй като според ПФНИ максималният срок за удължаване на договора е 12 

месеца. Срок за предаване на отчета за окончателния етап – 25.07.2023 год.  

 

1.6.2. Доклад с вх. № ФНИ-3322 от 26.09.2022 г. от проф. д-р Ал. Ташев, ръководител 

на договор КП-06-Русия/4 от 11.12.2020 г., на тема: „Моделиране на потенциалното 

разпространение на инвазивните чужди видове Heracleum sosnowskyi и Heracleum 

mantegazzianum в Източна Европа“, Лесотехнически университет.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 11.12.2023 г. 

Обосновка: Причините за забавянето в изпълнението на планираните задачи са две:  

 Извънредната епидемична обстановка в България, обявена с Решение №325 на 

Министерския съвет от 14.05.2020 г. и удължавана многократно, като последното ѝ 

удължение е с Решение №826 на МС от 25.11.2021 г. и срок до 31.03.2022 г. Във 

връзка с това в по-голяма част от времето за изпълнение на договора са налагани 

многократно ограничения за провеждане на командировки и необходимост от 

преминаване на дистанционна работа, което е довело до значително забавяне в 

провеждането на теренната работа и събирането на материали от целевите обекти на 

проекта. Това от своя страна е довело до значително забавяне в лабораторната 

обработка на материалите, получаването и публикуването на резултатите. Не са били 

реализирани и планираните разменни посещения и съвместна работа с партньорите 

по проекта от Руската Федерация. 
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 Усложнената международна обстановка във връзка със започването от 24.02.2022 г. 

на военни действия на територията на Украйна, което на практика прекрати 

възможностите за ефективен обмен и съвместна работа между българския и руския 

колектив 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 

по Двустранно и международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-

Русия/4 от 11.12.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца до 11.12.2023 г., 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/4 от 11.12.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 11.12.2023 г., 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. 

 

1.6.3. Доклад с вх. № ФНИ-3442 от 30.09.2022 г. от проф. д-р Др. Янков, ръководител 

на договор КП-06-Русия/10 от 11.12.2020 г., на тема: „Високоефективни хибридни 

екстракционни процеси за разделяне на органични и неорганични вещества на основата 

на принципите на течни мембрани и течно-течна хроматография“, Институт по 

инженерна химия – БАН.  

Относно: Удължаване на срока на договора с 12 месеца – до 11.12.2023 г. 

Обосновка: Удължаването се налага поради невъзможността за провеждане на 

предвидените работни срещи с руските колеги (поради военния конфликт в Украйна), 

рационалното използване на средствата за командировки (поради отлагането на 

конференции и конгреси, свързано с разпространението на COVID-19), както и забавяне 

в доставките на някои материали и консумативи, необходими за изпълнението 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 

по Двустранно и международно сътрудничество приема срокът на договор КП-06-

Русия/10 от 11.12.2020 г. да бъде удължен с 12 месеца до 11.12.2023 г., 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/10 от 11.12.2020 г. да бъде удължен с 12 

месеца до 11.12.2023 г., 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 
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удължаване срока за изпълнение на договора и да предостави информация на 

Фонда за уведомяването. 

 

1.6.4. Доклад с вх. № ФНИ-3477 от 03.10.2022 г. от доц. д-р инж. С. Бойчева, 

ръководител на договор КП-06-Австрия/7 от 18.08.2021 г., на тема: „Оползотворяване 

на твърдофазни отпадъци от производството на енергия от конвенционални и 

неконвенционални горива за намаляване на въглеродните емисии чрез съхранение 

топлина и улавяне на въглероден диоксид“, Технически университет – София.  

Относно:  

1. Промяна в състава на научния колектив по договора, като гл. ас. д-р инж. Д. Згурева-

Филипова бъде заменена от гл. ас. д-р инж. Б. Младенов от ТУ - София. 

2. Промяна в научния колектив на австрийския партньор. 

Обосновка:  
1. Промяната се налага поради излизане в продължителен отпуск по майчинство на гл. 

ас.     д-р инж. Д. Згурева-Филипова. Д-р инж. Б. Младенов заема академичната 

длъжност „гл. асистент“ от месец юли, 2022 г. в Технически университет – София. 

Той има компетенции и експертиза в областта на топлотехнически измервания и 

изследването на масопреносни процеси в порести керамични материали. Счита се, 

че знанията и уменията му ще допринесат за успешното изпълнение на дейности по 

проекта, свързани с изследване на термохимично съхранение на топлина и 

адсорбцията на въглероден диоксид в зеолитни среди. Интегрирането на гл. ас. Б. 

Младенов в колектива ще допринесе за развиване на научно-изследователския му 

опит в областта на екологосъобразните енергийни технологии, както и за неговото 

научно и академично израстване в Технически университет – София. 

2. Настъпилите промени в научния колектив на страната-партньор Технически 

университет, Виена, Австрия (TU-Wien) включват напускане на Dipl.-lng. Dr. techn. 

S. Setoodeh Jahromy, поради приключване на трудовите му взаимоотношения с TU -

Wien, и постъпване на Dipl.-lng. E. Rudolf Schоfbanker, като член на колектива. 

Приложения: 

 Писмено съгласие на гл. ас. д-р инж. Д. Згурева-Филипова за напускане на научния 

колектив; 

 Писмено съгласие за включване в научния колектив на гл. ас. д-р инж. Б. Младенов; 

 Автобиография на гл. ас. д-р инж. Б. Младенов; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК:  
1. ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема изключването на гл. 

ас.        д-р инж. Д. Згурева-Филипова от научния колектив и включването на гл. ас. 

д-р инж. Б. Младенов като учени в научния колектив по договор КП-06-Австрия/7 

от 18.08.2021 г.  
2. ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема за сведение 

промяната в научния колектив на австрийския партньор по договор  КП-06-

Австрия/7 от 18.08.2021 г., като  Dipl.-lng. Dr. techn. S. Setoodeh Jahromy бъде 

заменен от Dipl.-lng. E. Rudolf Schоfbanker.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема изключването на гл. ас. д-р инж. Д. Згурева-Филипова от научния 

колектив и включването на гл. ас. д-р инж. Б. Младенов като учени в научния 

колектив по договор КП-06-Австрия/7 от 18.08.2021 г.  
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2. Приема за сведение промяната в научния колектив на австрийския партньор 

по договор КП-06-Австрия/7 от 18.08.2021 г., като  Dipl.-lng. Dr. techn. S. 

Setoodeh Jahromy бъде заменен от Dipl.-lng. E. Rudolf Schоfbanker.  

 

1.6.5. Доклад с вх. № ФНИ-3479 от 03.10.2022 г. от проф. д-р инж. Н. Михайлов, 

ръководител на договор КП-06-МНФ/19 от 21.09.2022 г., за провеждането на Юбилеен 

теоретичен и образователен форум на тема „Образователната парадигма на 21-ви век: 

предизвикателства пред подготовката на бъдещите комуникационни специалисти“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“.   

Относно: Промяна на датите на форума, предвиден да се проведе в периода 02.11.2022 

- 03.11.2022 г., като новите дати, които се предлагат са в периода 30.03.-31.03.2023 г. 

Обосновка: Промяната се налага във връзка със заповед на Ректора на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков № РД -19-

351/28.09.2022 г., касаеща прилагането на противоепидемични мерки в СУ, вкл. във 

Факултета по журналистика и масова комуникация за зимния семестър на учебната 

2022/2023 г. (03.10.2022 - 20.01.2023 г.), въз основа на която международният научен 

форум е невъзможно да се проведе присъствено, както е предвидено. 

Приложение: 

 Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема  да 

бъде направена промяна на датите на форум „Образователната парадигма на 21 -ви век: 

предизвикателства пред подготовката на бъдещите комуникационни специалисти“ по 

договор КП-06-МНФ/19 от 21.09.2022 г., който да се проведе в периода 30.03.-

31.03.2023 г., като се сключи допълнително споразумение към договора за финансиране.  

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде направена промяна на датите на форум „Образователната 

парадигма на 21-ви век: предизвикателства пред подготовката на бъдещите 

комуникационни специалисти“ по договор КП-06-МНФ/19 от 21.09.2022 г., 

който да се проведе в периода 30.03.-31.03.2023 г., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране. 

 

1.6.6. Доклад с вх. № ФНИ-3488 от 04.10.2022 г. от проф. д-р Д. Господинова, 

ръководител на договор КП-06-Рила/7 от 16.12.2021 г., на тема: „Създаване на нови 

PVA – базирани дву- и трикомпонентни нановлакнести материали с потенциално 

медицинско приложение и участие на антисептици и биологично активни природни 

вещества чрез плазмено интензифициране“, Технически университет – София.  

Относно: Промяна в състава на научния колектив по договора, като бъдат изключени  

следните лица: 

1. П. Матов - докторант, отчислен с право на защита; 

2. инж. С. Мартинова – завършил ОКС „бакалавър“; 

3. инж. Л. Георгиев – завършил ОКС „бакалавър“; 

4. инж. М. Димитров – завършил ОКС „бакалавър“. 

Иска се те да бъдат заменени със следните нови членове:  

1. инж. М. Шопов – докторант към Електротехническия факултет на ТУ – София; 

2. доц. д-р Н. Николова – Факултет Автоматика на ТУ – София. 

Обосновка: Промяната е във връзка с отчисляването на докторант и напускането на 

редовни студенти – ОКС „бакалавър“ от ТУ – София.  
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Приложения: 

 Писмено съгласие на напускащите членове на колектива;  

 Декларации за съгласие за участие на новите членове на колектива, научните им 

биографии и декларации за съхранение на личните им данни от ФНИ;  

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество приема 

изключването на П. Матов като докторант и С. Мартинова, Л. Георгиев и М. Димитров 

като студенти от научния колектив и включването на инж. М. Шопов като докторант и 

доц. д-р Н. Николова като учен в научния колектив по договор КП-06-Рила/7 от 

16.12.2021 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема изключването на П. Матов като докторант и С. Мартинова, Л. Георгиев 

и М. Димитров като студенти от научния колектив и включването на инж. М. 

Шопов като докторант и доц. д-р Н. Николова като учен в научния колектив по 

договор КП-06-Рила/7 от 16.12.2021 г. 

 

1.6.7. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДНТС/Индия 01/6 от 24.06.2013 г. на тема: 

„Наноструктурирани многокомпонентни бисмут-боратни стъкла и стъклокерамики“, с 

ръководител проф. д-р Р. Йорданова, Институт по обща и неорганична химия – БАН.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 60 000 лв. 

      Преведени средства: 60 000 лв. 

      Преведени средства за I етап: 20 000 лв. 

      Преведени средства за II етап: 20 000 лв. 

      Преведени средства за III етап: 20 000 лв. 

      Неизразходвани средства от III етап: 104 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор за целия срок на договора: 59  896 

лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор за III етап: 22  889,99 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 0 

      Брой млади учени в проекта: 1 

      Брой научни публикации (общо): 1 (за трите етапа – 4) 

 От тях с импакт фактор: 1 (за трите етапа – 3) 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 0 (за трите етапа – 1) 

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 1 (за трите етапа – 4) 

      Участия в научни форуми: 0 (за трите етапа – 3)  

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензентите ПНЕК приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДНТС/Индия 01/6 от 24.06.2013 г. на основание 

чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/43 от 27.08.2020 г. от 

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

договор ДНТС/Индия 01/6 от 24.06.2013 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 59 896 лв. 
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Признати разходи за трети етап: 22 889,99 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 104 лв. 

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

общо на 104 лв. 

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

успешното приключване на договор ДНТС/Индия 01/6 от 24.06.2013 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/Индия 01/6 от 24.06.2013 г. на основание чл. 82 

от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/43 от 27.08.2020 

г. от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор ДНТС/Индия 01/6 от 24.06.2013 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 59 896 лв. 

Признати разходи за трети етап: 22 889,99 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 104 лв. 

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

размер общо на 104 лв. 

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

договор ДНТС/Индия 01/6 от 24.06.2013 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 научната част и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДКОСТ 01/23 от 2016 г., КОСТ акция – CA 15138 – 

„TRANSAUTOPHAGY, European Network of multidisciplinary Research and Translation of 

Autophagy knowledge”, на тема: „ТРАНСАВТОФАГИЯ, Европейска мрежа за 

мултидисциплинарни изследвания и транслиране на познанията по автофагия“, с 

ръководител проф. д-р С. Хайрабедян, Институт по биология и имунология на 

размножаването – БАН.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

Преведени средства: 40 000 лв. 

Неизразходвани средства: 25,45 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 39 974,55 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

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: 2 
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Участия в научни форуми: 5 

Решение на ПНЕК: 

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

добър“ на научната част по договор ДКОСТ 01/23 от 2016 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЕЕ/2 от 09.01.2019 г. от 

регистриран одитор с № 0297 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор  ДКОСТ 01/23 от 2016 г., да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо: 39 974,55 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 25,45 лв. 

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

общо на 25,45 лв. 

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

успешното приключване на договор ДКОСТ 01/23 от 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 ДКОСТ 01/23 от 2016 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЕЕ/2 от 09.01.2019 

г. от регистриран одитор с № 0297 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор  ДКОСТ 01/23 от 2016 г., да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо: 39 974,55 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 25,45 лв. 

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

размер общо на 25,45 лв. 

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

договор  ДКОСТ 01/23 от 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 научната част и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор КП-06-Франкофония/2 от 20.12.2018 г. на тема: 

„Интелигентна система за оползотворяване на топлинна енергия от отпадни води“, с 

ръководител доц. д-р инж. М. Иванов, Технически университет – София.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 12 000 лв. 

      Преведени средства: 12 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 3945,57 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 8054,43 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 0 

      Брой млади учени в проекта: 1 

      Брой научни публикации (общо): 0 
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 От тях с импакт фактор: 0 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 0  

      Участия в научни форуми: 0 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка 

„Задоволителен“  на научната част по договор КП-06-Франкофония/2 от 20.12.2018 г. 

на основание чл. 82 от ПФНИ, поради липса на публикационна активност по проекта.  

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2811 от 27.07.2022 г. 

от регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП-06-Франкофония/2 от 20.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 8054,43 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3945,57 лв. 

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

общо на 3945,57 лв. 

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

приключване на договор КП-06-Франкофония/2 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 с 9 гласа (2 – против) оценка 

„Задоволителен“  на научната част по договор КП-06-Франкофония/2 от 

20.12.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ, поради липса на публикационна 

активност по проекта. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2811 от 

27.07.2022 г. от регистриран одитор с № 051 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор КП-06-Франкофония/2 от 20.12.2018 г. да бъде 

приета, както следва: 

Признати разходи общо: 8054,43 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 3945,57 лв. 

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

размер общо на 3945,57 лв. 

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

06-Франкофония/2 от 20.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му.  

 

1.6.10. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор КП-06-Русия/14 от 27.09.2019 г. на тема: „Самота 

срещу независимост през целия живот: перспективи и прозрения от България и Русия“, 

с ръководител доц. д-р Пл. Цоков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 40 000 лв. 

      Преведени средства: 40 000 лв. 
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      Неизразходвани средства: 16 595,01 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

      Признати разходи от финансовия одитор: 23 404,99 лв. 

      Брой докторанти в проекта: 1 

      Брой млади учени в проекта: 5 

      Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

      Брой публикации с благодарност към ФНИ: 4 

      Участия в научни форуми: 10 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензентите ПНЕК приема оценка „Добър“ на 

научната част по договор КП-06-Русия/14 от 27.09.2019 г. на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3863 от 26.10.2021 г. 

от регистриран одитор с № 0260 няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор КП-06-Русия/14 от 27.09.2019 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 23 404,99 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 16 595,01 лв. 

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

общо на 16 595,01 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-Русия/14 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 „Добър“ на научната 

част по договор КП-06-Русия/14 от 27.09.2019 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3863 от 

26.10.2021 г. от регистриран одитор с № 0260 няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор КП-06-Русия/14 от 27.09.2019 г. да бъде приета, 

както следва: 

Признати разходи общо: 23 404,99 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 16 595,01 лв. 

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

размер общо на 16 595,01 лв. 

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

договор КП-06-Русия/14 от 27.09.2019 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 научната част на втори окончателен етап от 

изпълнението на договор ДНТС/Германия 01/4 от 2014 г. на тема: „Ефектът на новия 

антинеопластичен алкилфосфолхолин еруфозин върху PI3K/AKT-MDM2 сигналните 
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пътища в ракови клетки“, с ръководител проф. дб И. Угринова, Институт по 

молекулярна биология – БАН.  

Данни за проекта: 

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

      Първоначална обща сума на договора: 30 000 лв. 

      Преведени средства: 30 000 лв. 

      Преведени средства за втори етап: 15 000 лв. 

      Неизразходвани средства: 0,10 лв. 

      Непризнати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит  

      Признати разходи от финансовия одитор: няма финансов одит 

      Брой докторанти в проекта: 2 

      Брой млади учени в проекта: 0 

      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: 6 

Решение на ПНЕК: 

1. На основание разгледаната оценка от рецензента ПНЕК приема оценка „Много 

добър“ на научната част по договор ДНТС/Германия 01/4 от 2014 г. на основание 

чл. 82 от ПФНИ. 

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

общо на 0,10 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/Германия 01/4 от 2014 г. на основание чл. 

82 от ПФНИ. 

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

размер общо на 0,10 лв. 

3. Насочва финансовата част на отчета за финансов одит.  

 

1.6.12. Обсъждане и оценяване на научната част и финансовата част на окончателния 

отчет от изпълнението на договор ДКОСТ 01/10 от 22.10.2018 г., КОСТ акция – CA 

16119 „In vitro 3-D total cell guidance and fitness (CellFit)“, на тема: „Насоки за оптимално 

поддържане на 3D клетъчни култури in vitro“, с ръководител проф. д-р Р. Александрова, 

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 309,64 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 19 690,36 лв. 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 7 (+ книга) 
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 От тях с импакт фактор: 1 

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

Брой публикации с благодарност към ФНИ: 7 (с благодарност и към други 

проекти, без разделителен протокол) 

Участия в научни форуми: 19 

Решение на ПНЕК: 

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

научната част по договор ДКОСТ 01/10 от 22.10.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/31 от 06.07.2021 г. от 

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

договор  ДКОСТ 01/10 от 22.10.2018 г., да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо: 19 690,36 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 309,64 лв. 

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

общо на 309,64 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 22.10.2018 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 „Добър“ на научната 

част по договор ДКОСТ 01/10 от 22.10.2018 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/31 от 06.07.2021 

г. от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и приема финансовата 

част на договор  ДКОСТ 01/10 от 22.10.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 19 690,36 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 309,64 лв. 

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

размер общо на 309,64 лв. 

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

договор ДКОСТ 01/10 от 22.10.2018 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 по Конкурс за фундаментални научни 

изследвания – 2022 г. 

 

2.1. ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по направления, относно класиране и 

предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема да се финансират проектни предложения, в съответствие с класирането на 

ВНЕК, които са в рамките на прогнозния бюджет за съответната научна област в 
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Насоките за конкурса, и които отговарят на изискванията в Насоките и методиката 

за оценяване за конкурса. 

2. Решенията за финансиране подлежат на оспорване в 14 дневен срок по реда на 

АПК. Допуска се предварително изпълнение на решенията за финансиране по реда 

на чл.60, ал.1 от АПК с цел защита на държавни и обществени интереси, свързани 

с осъществяването на фундаментални научни изследвания за придобиване на нови 

знания в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните 

изследвания в Република България 2017-2030, които допринасят за: 

- Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по 

количество и качество на международно видимата научна продукция. 

- Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни 

изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение. 

- Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, 

държавните органи и обществото като цяло. 

- Разширяване на участието на българската научна общност в европейското 

изследователско пространство и разширяване на международното научно 

сътрудничество, както и в рамките на бюджетната година финансирането на 

одобрените проектни предложения. 

3. Финансиране на резервни проектни предложения ще бъде разгледано при наличие 

на оставащи средства след разглеждане на докладите на всички ВНЕК по 

конкурса. 

 

2.2. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Физически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в съответната научна област.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“ в научната област 

Физически науки (Приложение Н68А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.“  в научната област 

Физически науки (Приложение Н68Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение Н68В до проект № 9 включително със сумите, посочени в 

приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 1 863 000 лв., от които 

881 723,20 лв. от бюджета за 2022 г.  

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 първи транш от първи етап на проектите. 

5. Утвърждава списъка на резервните проектни предложения в Приложение Н68-Г. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади на ВНЕК по Конкурс за фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г. 
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3.1. ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по направления, относно класиране и 

предложение за финансиране на проектни предложения от „Конкурс за финансиране на 

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

 

Решение на ИС: 

1. Приема да се финансират проектни предложения, в съответствие с класирането на 

ВНЕК, които са в рамките на прогнозния бюджет за съответната научна област в 

Насоките за конкурса, и които отговарят на изискванията в Насоките и методиката 

за оценяване за конкурса. 

2. Финансиране на резервни проектни предложения ще бъде разгледано при наличие 

на оставащи средства след разглеждане на докладите на всички ВНЕК по 

конкурса. 

 

3.2. ИС разгледа доклад на ВНЕК по Физически науки, класиране и предложение за 

финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на 

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

съответната научна област.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“  в научната област Физически науки (Приложение 

М68А). 

2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.“ в научната област Физически науки (Приложение 

М68Б). 

3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в 

Приложение М68В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за 

финансиране на проектите е 73 000 лв. , от които 40 000 лв. от бюджета за 2022 

г.  

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. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклади на управителя. 

4.1. Доклад с вх. № ФНИ-3977 от 02.11.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ, относно желание на ръководителя за прекратяване на договор КП-06-ДБ/7 от 2021 

г. по ННП „П.Берон и НИЕ“ и възстановена сума. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде прекратен договор КП-06-ДБ/7 от 2021 г. по ННП „П.Берон и 

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

изисквания за извършването му. 
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4.2. Доклад с вх. № ФНИ-3975 от 02.11.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ, относно организиране на среща на Управляващия комитет по програма 

CONCERT-Japan. 

 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да организира среща на Управляващия 

комитет по програма CONCERT-Japan в София в периода 14.11-15.11.2022 год. 

 

4.3. Проф. Кълвачев представи отчет за изпълнения решенията на Изпълнителен съвет, 

съгласно чл. 21, ал.1, т. 11 от ПФНИ. 

 

Решение на ИС: 

 Приема за сведение. 

 

4.4. Доклад с вх. № 94ДД/32 от 19.10.2022 г. от Д. Козовска, финансов експерт на ФНИ 

относно договор ДФНИ Т02/27 от 2014 г. 

 

Договор ДФНИ Т02/27 от 2014 г., базова организация ХТМУ-София  

Първоначална обща сума на договора: 213 750 лв.  

Преведени средства: 213 750 лв.  

Неизразходвани средства: 26 032,22 лв.  

Непризнати разходи /след корекция /: 1 282,41 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 186 435,37 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 27 314,63 лв. 

Възстановена е сумата 27 314,63 лв. на 15.06.2022 г. 

 

Решение на ИС: 

1. В съответствие с доклада на АДФИ приема следните суми за възстановяване 

по договор ДФНИ Т02/27 от 2014 г.: 

Неизразходвани средства: 26 032,22 лв.  

Непризнати разходи /след корекция /: 1 282,41 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор: 186 435,37 лв.  

Сума за възстановяване на ФНИ : 27 314,63 лв. 

Възстановена е сумата 27 314,63 лв. на 15.06.2022 г. 

2. Да се разгледа финансовата част на договор ДФНИ Т02/27 от 2014 г.от ПНЕК 

и се внесе доклад до ИС за приключване му.  

 

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Доклад с вх. № ФНИ-3169 от 08.09.2022 г. от проф. Огнян Бумбаров – председател 

на ПНЕК по Технически науки относно допълване състава на ПНЕК  и след преглеждане 

на списъка с експерти подали заявление за член на ПНЕК до 14 октомври 2022 г. 

съгласно решение на ИС от Протокол № 26/30.09.2022 г . 

 

Решение на ИС: 
Приема състава на ПНЕК по Технически науки да бъде допълнен с проф. дн Велислава 

Норева Любенова – Институт по роботика, БАН. 
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Секретари:……………….     Председател: …………………… 

  

(доц. Боряна Хаджиева)     (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

 ………………………. 

 

(Милена Александрова) 

 

 

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…………………………………………….. 

 


