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П Р О Т О К О Л 

№ 26/30.09.2022 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 30.09.2022 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 

Ивета Цонева 

 

Отсъстващи: 

 

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на Изпълнителния 

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

законосъобразно. 

 

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

1. Доклади на ПНЕК: 

- ПНЕК по Химически науки  

- ПНЕК по Хуманитарни науки 

- ПНЕК по Науки за Земята 

- ПНЕК по Физически науки 

- ПНЕК по Обществени науки 

- ПНЕК по Биологически науки 

- ПНЕК по Технически науки 
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2. Доклади на ВНЕК. 

3. Доклади на Управител. 

4. Процедура по ПВУ - "Създаване на мрежа от изследователски висши училища". 

5. Разни. 

 

 

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

1.1. Доклад с вх. № ФНИ-3374 от 27.09.2022 г. от проф. Стефан Цаковски – председател 

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

по доклади на ръководители на договори и приемане на финансови отчети.  

 

1.1.1. Уведомление с вх. № ФНИ-3247 от 16.09.2022 г. от д-р С. Христова, ръководител 

на договор КП-06-М49/1 от 26.11.2020 г. на тема: „Електрични свойства на S-протеина на 

SARS-CoV-2 вируса при точкови мутации и посттранслационни модификации при 

хипергликемия“, Медицински университет-София. 
Относно: Допълване към колектива на договор КП-06-М49/1 от 2020 г. с нов член. 

Обосновка: Моля към колектива на проекта да бъде добавен нов член Т. Попов - студент 

„Медицина“ в четвърти курс, с успех до момента 6,00 и първенец на випуска, който активно 

работи по белтъчната електростатика на мутантите на корона вируса и е представил 

резултати, получени съвместно с членове от колектива, в две национални конференции. 

Приложения: 

1. Съгласие на колектива, одобрено от ректора на БО за включване на Т. Попов; 

2. Съгласие от студент Т. Попов за включването му в колектива; 

3. Актуализиран списък на колектива. 

Решение на ПНЕК:  

Приема към научния колектив по договор КП-06-М49/1 от 26.11.2020 г. да бъде включен 

студент Т. Попов. 

 
Решение на ИС: 

Приема към научния колектив по договор КП-06-М49/1 от 26.11.2020 г. да бъде 

включен студент Т. Попов. 

 

1.1.2. Заявление с вх. № ФНИ-2944 от 11.08.2022 г. от д-р Д. Алуани, ръководител на 

договор КП-06-М49/3 от 2020 г.. на тема: „Разработване и изследване на 

невробиологичните свойства на нови потенциални мулти-таргет лекарствени средства 

за лечение на болестта на Паркинсон“, Медицински университет -София. 

Относно: Закупуване на различни ДМА от заложените в проекта ДМА на договор КП-06-

М49/3 от 2020 г. 

Обосновка: Във връзка с проект КП-06-М49/3 от 2020 г. „Разработване и изследване на 

невробиологичните свойства на нови потенциални мулти-таргет лекарствени средства за 

лечение на болестта на Паркинсон“, одобрен от Конкурс за финансиране на фундаментални 

изследвания на млади учени и постдокторанти - 2020 г., бих искала да заявя, че за целите на 

проекта е преимуществено, вместо заложения при подаване вакуум- контролер, да бъдат 

закупени комплект от пипет контролери тип PIPETBOY и комплект електромагнитни 

бъркалки, поради амортизация на наличните. Причината за смяната се корени в 

необходимостта за извършване на базови техники в "Лабораторията по клетъчно 

култивиране и нанотоксикология", свързани с култивиране на клетъчни линии и ин витро 
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оценка на токсичността и антиоксидантната активност на новосинтезираните по проекта 

серии от съединения. Закупуването на електромагнитни бъркалки се налага, поради 

използването им при подготовка и приготвянето на разтвори (например приготвяне на PBS 

разтвор), които се прилагат при култивирането на клетъчни линии, както и при подготовката 

на изходните разтвори на съединенията за третиране на невроналните клетки. 

Средствата, необходими за закупуването, не налагат извършването на промени в 

предвидения бюджет за ДМА, тъй като възлизат 3999 лв., от планирани 4000 лв. 

Решение на ПНЕК:  

Приема да бъдат закупени различни ДМА от заложените в проекта по договор КП-06-

М49/3 от 2020 г., вместо заложения при подаване вакуум-контролер, да бъдат закупени 

комплект от пипет контролери тип PIPETBOY, както и комплект електромагнитни бъркалки. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъдат закупени различни ДМА от заложените в проекта по договор КП-

06-М49/3 от 2020 г., вместо заложения при подаване вакуум-контролер, да бъдат 

закупени комплект от пипет контролери тип PIPETBOY, както и комплект 

електромагнитни бъркалки. 

 

1.1.3. Молба с вх. № ФНИ-3061 от 30.08.2022 г. от проф. д-р Р. Йорданова, ръководител 

на договор КП-06-Н29/7 от 2018 г.. на тема: Синтез, структура и луминесцентни 

свойства на волфраматни стъкла“, Институт по обща и неорганична химия, Българска 

академия на науките. 

Относно: второ удължаване срока на изпълнение на втория етап на договор КП-06-Н29/7 от 

2018 г. с шест 6 месеца. 

Обосновка: Според договор № КП1-06-Н 29/7 от 2018 година и разрешено удължаване на 

срока с шест месеца поради пандемичната обстановка, вторият етап трябва да приключи до 

27.11.22 година. 

Химикалите, необходими за изпълнение на работната програма по договора не бяха закупени 

до този момент (м. август) поради неприключила обществена поръчка, което затрудни 

изпълнението на задачите. 

Моля. за вашето разрешение срокът на втория етап на договора да бъде удължен с шест (6) 

месеца, считано от 27.11.2022 до 27.05.2023 година. 

Решение на ПНЕК:  

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

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

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

промяната, втори етап на проект КП-06-Н29/7 от 2018 г. се удължава с 6 месеца до 26.05.2023 

г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 26.06.2023 г. 

 
Решение на ИС: 

Приема втори етап на договор КП-06-Н29/7 от 2018 г. да се удължи с 6 месеца до 

26.05.2023 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 26.06.2023 г. 

 

1.1.4. Заявление с вх. № ФНИ-3064 от 30.08.2022 г. от доц. д-р Й. Косева, ръководител 

на договор КП-06-Н29/10 от 2018 г.. на тема: „Нови стъклокерамични материали 
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дотирани с редкоземни йони за LED приложения", Институт по обща и неорганична 

химия, Българска академия на науките. 

Относно: второ удължаване срока за изпълнението на втория етап по договор КП-06-Н29/10 

с 6 (шест) месеца до 27.05.2023 г. 

Обосновка: Според договор КП-06-Н29/10 от 14.12.2018 г., вторият етап на проекта след 

разрешено удължаване с 6 (шест) месеца трябва да приключи на 27.11.2022 г. 

Моля срокът на втория етап на договора да бъде удължен с допълнителни 6 (шест) месеца до 

27.05.2023 г. поради следните причини: 

Поради неприключили обществени поръчки до този момент, част от предвидените за 

закупуване през втория етап химикали и консумативи не бяха закупени. Това затрудни 

изпълнението на задачите в предвидения срок. 

Решение на ПНЕК:  

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

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

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

промяната, втори етап на проект КП-06-Н29/10 от 2018 г. се удължава с 6 месеца до 

26.05.2023 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 26.06.2023 г. 

 
Решение на ИС: 

Приема втори етап на проект КП-06-Н29/10 от 2018 г. да се удължи с 6 месеца до 

26.05.2023 г., като бъде сключено допълнително споразумение. Срок за предаване на 

отчет 26.06.2023 г. 

 

1.1.5. Доклад с вх. № ФНИ-2954 от 15.08.2022 г. от доц. д-р Ю. Романова, ръководител 

на договор КП-06-Н39/2 от 2019 г.. на тема: „Машинно обучение при оценка на 

взаимовръзката структура-свойства: на лов за хромофори за синглетно разцепване“,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Относно: Допълване към колектива на договор КП-06-Н39/2 от 2019 г. с нов член. 

Обосновка: Моля в научния колектив на проект «Машинно обучение при оценка на 

взаимовръзката структура-свойства: на лов за хромофори за синглетно разцепване» по 

договор КП-06-Н39/2 от 09.12.2019 да бъде включен студента Д. Шандурков. 

Д. Шандурков е докторант (ръководител проф. д-р Ст. Гуцов) във ФХФ на СУ с интереси в 

областта на спектрокоиията и оптичните свойства на материалите. За младата си възраст той 

има вече значителен опит и основни технически умения за работа с различни спектроскопски 

техники. Ето защо, работата му по експерименталните задачи от проекта ще осигури 

срочното и качествено изпълнение на работната програма на договора, а същевременно ще 

спомогне за повишаване на квалификацията му. 

Приложение: съгласие от членовете на колектива (списък на колектива с подписи), 

мотивационно писмо за включване от докторанта и автобиография. 

Решение на ПНЕК:  

Приема към научния колектив по договор КП-06-Н39/2 от 2019 г. да бъде включен 

докторант Д. Шандурков. 

 
Решение на ИС: 

Приема към научния колектив по договор КП-06-Н39/2 от 2019 г. да бъде включен 

докторант Д. Шандурков. 
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1.1.6. Доклад с вх. № ФНИ-3007 от 24.08.2022 г. от проф. дн В. Димитров, ръководител 

на договор КП-06-Н39/7 от 2019 г.. на тема: „Нови производни на 2-циано-4-

нитробензена и негови аналози с обещаваща антивирусна активност“, Институт по 

органична химия с център по фитохимия-БАН. 

Относно: Смяна на ръководител на договор КП-06-Н39/7 от 2019 г. 

Обосновка: Моля, считано от началото на втория етап на проект КП-06-Н39/7 ръководството 

му да бъде прехвърлено на гл. ас д-р И. Славчев, Институт по Органична химия с Център по 

Фитохимия при БАН (ИОХЦФ-БАН). Причините, поради които предлагам да бъда 

освободен от ръководството на договора са както следва: а) от юни 2021 г. съм пенсионер и 

б) натовареността ми като ръководител на ЦК по ОП НОИР нарасна значително, поради 

което смятам за целесъобразно ръководството на проект КП-06-Н39/7 да се поеме от друг 

колега в колектива. 

Предложеният гл. ас. д-р И. Славчев е член на колектива от самото начало на проекта и 

активно участва в работата му. Той е първи автор в реномираната научна статия, публикувана 

с благодарности към настоящия проект преди завършването на първия му етап. 

Приложение:  
1. Декларацията от името на И. Славчев. потвърждаващ участието си в други проекти на 

ФНИ и съгласието си да бъде ръководител на проекта (на отделна страница), 

съгласувано с ръководителя на базовата организация. 

2. Актуална автобиография на предложения нов ръководител И. Славчев. 

3. Списък с участниците в проекта, заявили чрез подписите си съгласието си с така 

предложената промяна в ръководството (на отделна страница). 

4. Актуален списък на колектива с подписи, след смяната на ръководителя 

Решение на ПНЕК:  

1. Приема от началото на втория етап на проект по договор КП-06-Н39/7 от 2019 г. вместо 

проф. дн В. Димитров ръководството да бъде поето от гл. ас д-р И. Славчев, като бъде 

сключено допълнително споразумение. 

2. След сключване на допълнителното споразумение с новия ръководител да бъде подписан 

Анекс за финансиране на втори етап на договор КП-06-Н39/7 от 2019 г. в размер на 60 000 

лв., като се сключи допълнително споразумение, прието от Изпълнителния съвет в 

Протокол №23/29.07.2022 г., т. 1.1.5. от дневния ред. 

 
Решение на ИС: 

1. Приема от началото на втория етап на проект по договор КП-06-Н39/7 от 2019 г. 

вместо проф. дн В. Димитров ръководството да бъде поето от гл. ас д-р И. Славчев, 

като бъде сключено допълнително споразумение. 

2. След сключване на допълнителното споразумение с новия ръководител да бъде 

подписан Анекс за финансиране на втори етап на договор КП-06-Н39/7 от 2019 г. в 

размер на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение, прието от 

Изпълнителния съвет в Протокол №23/29.07.2022 г., т. 1.1.5. от дневния ред. 

 

1.1.7. Доклад с вх. № ФНИ-2767 от 22.07.2022 г. от гл. ас. д-р Т. Тодорова, ръководител 

на договор КП-06-Н49/7 от 14.07.2021 г.. на тема: „Природни зеолити като основа за 

космическа почва“, Институт по катализ-БАН. 

Относно: Удължаване на срока на договор КП-06-Н49/7 от 14.07.2021 г. / финансиран след 

възражение/ с една година до 14.01.2024 г. 
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Обосновка: Заявявам желание да бъде удължен срока за изпълнение на първи етап на 

договор КП-06-Н49/7 от 14 юли 2021 г. на тема „Природни зеолити като основа за 

космическа почва“ с една година за да може успешно да бъде изпълнена работната 

програма. Според сега действащия договор, изпълнението па първи етап на договора 

изтича на 14 януари 2023 г., а при удължение е една година би приключвал на 14 

януари 2024 г. 

Мотиви: Създадената обстановка на COVID-19 пандемия в световен мащаб и 

забавата на доставка по обществена поръчка на хладилна центрофуга забавя значително 

лабораторната работа. 

Решение на ПНЕК:  

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

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

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

промяната, първия етап на проект КП-06-Н49/7 от 14 юли 2021 г. се удължава с 12 месеца до 

14.01.2024 г., като бъде сключено допълнително споразумение. 

Срок за предаване на отчет 14.02.2024 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема първия етап на проект по договор КП-06-Н49/7 от 14 юли 2021 г. да се 

удължи с 12 месеца до 14.01.2024 г., като бъде сключено допълнително 

споразумение. Срок за предаване на отчет 14.02.2024 г. 

 

1.1.8. Уведомление с вх. № ФНИ-2924 от 09.08.2022 г. от проф. дхн Н. Денков, 
ръководител на договор КП-06-ДВ/4 от 2019 г. по програма ВИХРЕН на тема: „Фазови 

преходи с ротаторни фази в капки: нов подход  за създаване на активни микро- и 

наночастици“,Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

Относно: Изменение в работното време на проф. дхн Н. Денков по проект ДВ/4 от 2019 г. / 

Протокол на ИС №10/21.01.2022 г. намаляване на 4 часа/ 

Обосновка: Във връзка с издаден указ на Президента на Р. България № 212 от 02.08.2022 г. 

за назначаване на служебно правителство и поради освобождаването ми от поста „Министър 

на образованието и науката“ се предвижда преназначаването ми от 4 ч. на 8 ч. работно време 

по проект ROTA-Activc като Изследовател R4. Изменението се предвижда да влезе в сила от 

03.08.2022 г. 

Съгласно Насоки за кандидатите - специфични условия на програмата по Национална научна 

програма „Вихрен“ изследователят на проекта трябва да отделя за проекта „Вихрен“ не по-

малко от 60% (за водещ изследовател) от общото си работно време. В периода от 04.05.2020 

до 11.05.2021 г. аз съм отделял 75% от общото си работно време за работа по проект ROTA-

Active. В периода от 12.05.2021 до 31.12.2021 съм отделял 25% от общото си работно време 

за работа по проекта. В периода от 01.01.2022 до 02.08.2022 г. съм отделял по 50% от 

работното си време. През следващия период от 03.08.2022 до 30.04.2023 планирам да отделям 

100% от работното си време, така че в рамките на първите три години да съм изпълнил 

изискването записано в насоките за кандидатите. 

Решение на ПНЕК:  

Приема искането за увеличаване на работното време на 8 часа по проект КП-06-ДВ/4 от 2019 

г. съгласно т.4.2 /а/ от Насоките за конкурса, в която е предвидена възможност приложима, 

за изследователи по програма „Вихрен“.  

 

Решение на ИС: 
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Приема искането за увеличаване на работното време на 8 часа по проект КП-06-ДВ/4 

от 2019 г. съгласно т.4.2 /а/ от Насоките за конкурса, в която е предвидена възможност 

приложима, за изследователи по програма „Вихрен“.  

 

1.1.9. Доклад с вх. № ФНИ-3084 от 01.09.2022 г. от проф. дхн Л. Антонов, ръководител 

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

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

Относно: Фактологична грешка, допусната в решение на Изпълнителен съвет в Протокол 

23/29.07.2022 г. в т.1.1.1. от дневния ред по договор КП-06-ДВ/9 от 2019 г. 

Решение на ПНЕК:  

Приема да бъде коригирано решение на Изпълнителен съвет в Протокол 23/29.07.2022 г. в 

т.1.1.1. от дневния ред по договор КП-06-ДВ/9 от 2019 г.  

 
Решение на ИС: 

Приема да бъде коригирано решение на Изпълнителен съвет в Протокол 23/29.07.2022 

г. в т.1.1.1. от дневния ред по договор КП-06-ДВ/9 от 2019 г., както следва: 

Вместо: 

Приема преразпределението на средствата в размер на 15.3% от втори етап за втора и 

трета финансова година по договор КП-06-ДВ/9 от 2019 г., като се сключи 

допълнително споразумение в съответствие с Вътрешните правила за прилагане на 

процедурите по чл.71 до чл.75 от ПФНИ, както следва: 

От подкатегория „Докторанти" към подкатегория „Ръководител на проект" - 10 600 

лв. От подкатегория „Докторанти" към подкатегория „Старши сътрудници" - 10 900 

лв. От подкатегория „Докторанти" към подкатегория „Технически персонал" - 20 000 

лв. 

Да се счита: 

Приема за сведение, съгласно решение прието от Изпълнителен съвет с Протокол 

37/09.10.2020 г. по т. 2.5.1. от дневния ред. 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН19/13 от 14.12.2018 г. на тема: „Синтез и in 

vitro скрининг на нови микротубулни таргетиращи агенти с потенциално противотуморно 

действие“ с ръководител проф. д-р О. Петров, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 13 188.03 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 46 811.97 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 73 188.03 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 2 444.21 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 70 743.82 лв. 
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Общо признати разходи от финансовия одитор: 117 555.79 лв. 

(I етап – 46 811.97 лв.; II етап – 70 743.82 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 

От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 8 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН19/13 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/13 от 23.08.2022 г. от 

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

договор ДН19/13 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 117 555.79 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 70 743.82 лв.  
Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 2 444.21 лв. 

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

на 2 444.21 лв.  

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното 

приключване на договор ДН19/13 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 
  

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН19/13 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЙЙ/13 от 

23.08.2022 г. от регистриран одитор с № 0301 няма направени бележки и предлага 

финансовата част на договор ДН19/13 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 117 555.79 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 70 743.82 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 2 444.21 лв. 

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

размер общо на 2 444.21 лв. 

4. Приема след възстановяване на сумата, да бъде успешно приключен договор 

ДН19/13 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН 19/7 от 10.12.2017 г. на тема: „Теория и 
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приложение на Синтер - кристализация ” с ръководител проф. д-р Ал. Караманов, Институт 

по физикохимия-БАН.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 15 778,40 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 44 221,60 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 75 778,40 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 4 592.12 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 71186,28 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 115 407,88 лв. 

(I етап – 44 221,60 лв.; II етап – 71 186,28 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4. 

Брой научни публикации (общо): 10 

От тях с импакт фактор: 3 

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: 1 

Участия в научни форуми: 30 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН19/7 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ММ/7 от 13.06.2022 г. от 

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

договор ДН19/7 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 115 407,88 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 71 186,28 лв.  
Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 4 592.12 лв. 

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

на 4 592.12 лв.  

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното 

приключване на договор ДН19/7 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

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

извършването му. 

 

 Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН19/7 от 2017 г. 
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2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ММ/7 от 

13.06.2022 г. от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и предлага 

финансовата част на договор ДН19/7 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 115 407,88 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 71 186,28 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 4 592.12 лв. 

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

размер общо на 4 592.12 лв.  

4. Приема след възстановяване на сумата, да бъде успешно приключен договор 

ДН19/7 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН 19/1 от 10.12.2017 г. на тема: 

„Метализиране на диелектрични материали от иновативни еколого-съобразни електролити ” 

с ръководител доц. д-р М. Петрова, Институт по физикохимия-БАН.  

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 97.5% 

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 5 708.43 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 54 291.57 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 65 708.43 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 4 996.64 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 771.79 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 115 063,36 лв. 

(I етап – 54 291,57 лв.; II етап – 60 771.79 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 постдокторант 

Брой научни публикации (общо): 15 (има и 1 патент) 

От тях с импакт фактор: 7 + 1 подадена за печат 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 (само от II етап) 

От тях с благодарност и към други проекти: 4 (само от II етап) 

Участия в научни форуми: 9 
 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН19/1 от 2017 г. 
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2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/15 от 25.05.2022 г. от 

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

договор ДН19/1 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 115 063,36 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 60 771.79 лв.  
Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 4 936.64 лв. 

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

на 4 936.64 лв.  

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното 

приключване на договор ДН19/1 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

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

извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН19/1 от 2017 г. 

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

25.05.2022 г. от регистриран одитор с № 5530 няма направени бележки и предлага 

финансовата част на договор ДН19/1 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 115 063,36 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 60 771.79 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 4 936.64 лв. 

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

размер общо на 4 936.64 лв.  

4. Приема след възстановяване на сумата, да бъде успешно приключен договор 

ДН19/1 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН19/17 от 10.12.2017 г. на тема: „Холистичен 

подход при прицелна терапия на рака” с ръководител доц. Т. Пайпанова, дх, Институт по 

молекулярна биология -БАН.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 4 507,87 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 492,13 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 64 507,87 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 205,87 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 302 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 794,13 лв. 

(I етап – 55 492,13 лв.; II етап – 64 302 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 10 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 1 и 2: 13 

От тях с импакт фактор: 4 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 3 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 9 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 27 (16 за втори етап) 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН19/17 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ВВ/5 от 23.06.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0373 няма направени бележки и предлага финансовата част на 

договор ДН19/17 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 794,13 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 64 302 лв.  
Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 205,87 лв. 

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

на 205,87 лв.  

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното 

приключване на договор ДН19/17 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване 

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

за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН19/17 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ВВ/5 от 23.06.2022 

г. от регистриран одитор с № 0373 няма направени бележки и предлага 

финансовата част на договор ДН19/17 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 794,13 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 64 302 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 205,87 лв. 

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

размер общо на 205,87 лв.  

4. Приема след възстановяване на сумата, да бъде успешно приключен договор 

ДН19/17 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

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

окончателен етап от изпълнението на договор КП-06-ОПР03/14 от 14.12.2018 г. на тема: 
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„Многовариационна статистическа експертиза на риска от диабет тип 2 и съпътстващи 

заболявания” с ръководител проф. дхн В. Симеонов, СУ „Св. Климент Охридски“.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 1 665.71 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 58 334.29 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 61 665.71 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 21.41 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 61 644.30 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 978,59 лв. 

(I етап – 58 334.29 лв.; II етап – 61 644.30 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1. 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 5 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 5 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 3 
 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-ОПР03/14 от 2018 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2178/21.06.2022 г. от 

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

договор КП-06-ОПР03/14 от 2018 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 119 978,59 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 61 644.30 лв.  
Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 21.41 лв. 

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

на 21.41 лв.  

4. След възстановяване на сумата, ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното 

приключване на договор КП-06-ОПР03/14 от 2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

 

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

научната част по договор КП-06-ОПР03/14 от 2018 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2178/21.06.2022 

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

финансовата част на договор КП-06-ОПР03/14 от 2018 г. да бъде приета, както 

следва:  

Признати разходи общо – 119 978,59 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 61 644.30 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 21.41 лв. 

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

размер общо на 21.41 лв.  

4. Приема след възстановяване на сумата, да бъде успешно приключен договор 

КП-06-ОПР03/14 от 2018 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

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

изисквания за извършването му. 

 

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

от изпълнението на договор КП-06-М39/1 от 2019 г. на тема: „Синтез на нови 

наноструктурирани M-Ti-Мn (M=Cu,Co,Fe) оксидни катализатори за устойчиво опазване на 

околната среда“ с ръководител гл. ас. д-р Г. Исса, Институт по органична химия с Център по 

фитохимия, БАН. 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:30 000 лв. 

Преведени средства: 30 000 лв. 

Неизразходвани средства: 567 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 29 433 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): 1 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

 От тях с благодарност и към други проекти: 4 

Участия в научни форуми: 12 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-М39/1 от 2019 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № № ФНИ-2531/08.07.2022 г. от 

регистриран одитор № 051няма направени бележки и предлага финансовата част на договор 

КП-06-М39/1 от 2019 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи – 29 433 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  
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Неизразходвани средства – 567 лв. 

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

567 лв. 

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

М39/1 от 2019 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване на 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-М39/1 от 2019 г. 

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

2531/08.07.2022 г. от регистриран одитор № 051няма направени бележки и 

предлага финансовата част на договор КП-06-М39/1 от 2019 г. да бъде приета, 

както следва:  

Признати разходи – 29 433 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства – 567 лв. 

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

размер на 567 лв. 

4. Приема след възстановяване на сумата, да бъде успешно приключен договор 

КП-06-М39/1 от 2019 г., като бъде подписан протокол за приключване на 

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

изисквания за извършването му. 

 

 

1.1.16. Становище от проф. д-р Ст. Цаковски, докладчик от ПНЕК относно напредъка на 

договор № КП-06-ДВ/1 от 16.12.2019 г. по ННП „Вихрен“ през втората година.  

Тема: „Региоселективен анализ чрез нековалентен контрол: получаване на ценни 

химически продукти чрез отдалечено С-Н функционализиране“ 

Ръководител: доц. д-р С. Симеонов 

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

Етап на изпълнението: Втори етап (втора година от проекта) 

Оценка за напредъка на проекта през втората година: Положителна  

 

Данни за проекта: 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 2  

От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 2  

От тях с благодарност и към други проекти: 0  

Участия в научни форуми: 2 (международни) 
 

Решение на ПНЕК:  

Приема техническия доклад по договор №КП-06-ДВ/1 от 16.12.2019 г. за втора година от 

проекта с положителна оценка. 
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Решение на ИС: 

Приема техническия доклад по договор №КП-06-ДВ/1 от 16.12.2019 г. за втора година 

от проекта с положителна оценка. 

 

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

изпълнението на договор КП-06-ПН49/5 от 26.11.2020 г. на тема: „Изследване на гигантски 

мицеларни структури в смесени разтвори на сърфактанти, техните взаимодействия и 

реологични свойства ” с ръководител чл. кор. проф. дмн Кр. Данов, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“. 

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

Първоначална сума на договора: 120 000 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 0,00 лв. 

  

Преведени средства: 60 000 лв. 
Изразходвани средства от финансовия план: 52 143,56 лв. 

Неизразходвани средства от финансовия план: 7 856,44 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 52 143,56 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

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

Общо: 629,10 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 550,10 лв. 

Превишение на разходите за одит: 79 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 2 

 От тях с импакт ранг: 0 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2. 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: 5 (2 международни + 3 национални) 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-ПН49/5 от 2020 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №ФНИ-2293/27.06.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 52 143,56 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 629,10 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 550,10 лв. 

Превишение на разходите за одит: 79 лв. 

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

втория етап на договора, така че общата сума на разходите по съответното перо да 
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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- ПН49/5 от 2020 г. в размер 

на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 7 856,44 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап. 

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 67 856,44 лв. 

 
Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-ПН49/5 от 2020 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №ФНИ-2293/27.06.2022 г. 

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

законосъобразни в размер на 52 143,56 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 629,10 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 550,10 лв. 

Превишение на разходите за одит: 79 лв. 

4. 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. 

5. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- ПН49/5 от 2020 г. в 

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

6. Сумата на неизразходваните средства в размер на 7 856,44 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 67 856,44 лв. 

 

 

1.2. Доклад с вх. № ФНИ-3387 от 28.09.2022 г. от проф. Маргарита Младенова – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Хуманитарни науки към 

Фонд „Научни изследвания“ относно приемане на финансови отчети. 

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

етап от изпълнението на договор КП-06-Н 30/7 от 13.12.2018 г. на тема: „Интерактивна 

кулинарна карта на българската езикова територия“ с ръководител проф. д -р А. Кочева, 

Институт за български език „Проф. д-р Л. Андрейчин“ при БАН 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 119 908,76 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59954,38 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап –14 274,24 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 45 680,14 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 73 754,38  

Преведени средства за Втори етап: 59 480,14 лв. 
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Неизразходвани средства за Втори етап: 2 784,21 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 70 970,17 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор:116 650, 31 лв.  

(I етап –45 680,14 лв.; II етап – 70 970,17 лв.) 

 Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ: 6 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 13 
 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-Н 30/7 от 13.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2696 от регистриран 

одитор с № 0608 няма направени бележки и приема финансовата част на договор КП-

06-Н 30/7 от 13.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 650, 31 лв. 

Признати разходи за втори етап: 70 970,17 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 2 784,21 лв. 

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

общо на 2 784,21 лв. 

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

успешното приключване на договор КП-06-Н 30/7 от 13.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изследвания“ изисквания за извършването му.  

 

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

част по договор КП-06-Н-30/7 от 13.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2696 от 

регистриран одитор с № 0608 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-Н-30/7 от 13.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 116 650, 31 лв. 

Признати разходи за втори етап: 70 970,17 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 2 784,21 лв. 

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

размер общо на 2 784,21 лв. 

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

договор КП-06-Н-30/7 от 13.12.2018 г., като бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 
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1.3. Доклад с вх. № ФНИ-3382 от 28.09.2022 г. от проф. д-р Христина Василева – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Науки за Земята към Фонд 

„Научни изследвания“ относно предложения по доклади на ръководители на договори и 

приемане на финансови отчети. 

 

1.3.1. Заявление с вх. №ФНИ-2468 от 07.07.2022 г., от доц. д-р М. Йосифова, ръководител 

на проект по договор №КП-06-ОПР04/3 от 14.12.2018г., на тема: „Геохимична и 

минералого-петроложка характеристика на неметални и критични суровини от 

Югоизточна България“, базова организация: Геологически институт „Страшимир 

Димитров“ - БАН 

Относно: Удължаване на срока на втори етап на договора с една година – до 14.12/2023 

г. 

Обосновка: Договорът е получил удължение на първи етап с общо 6 месеца (въз основа 

на заявления от ръководителя и решения на ПНЕК: Протокол №2/14.04.2020 г. за 3 

месеца; Протокол №1/02.07.2020 г. за 2 месеца служебно; и Протокол №5/02.11.2020 г. 

за 1 месец). За втори етап до момента не е искано удължаване на срока.  

Удължението от една година до 14.12.2023 г. е необходимо поради:  

1. Ограниченията, свързани с covid-19 и епидемичната обстановка до 31.03.2022 г., 

които ограничават осъществяването на теренната работа, пробовзимане и 

обработка на проби; 

2. Невъзможността за закупуване на нова газова смес за лазерния модул на 

системата за лазерна аблация от март 2022 г. в резултат на недостига на неон в 

световен мащаб поради военната операция в Украйна и санкциите към Руската 

федерация. Производителят Linde (Германия) не гарантира доставката на 

газовата смес в близките 2-3 месеца, поради техническите затруднения по 

производството й. А системата за лазерна аблация е основна апаратура за 

извършване на заложените геохимични изследвания в работната програма на 

проекта. 

3. Интерпретация на резултатите и изготвяне на публикации в импакт -факторни 

списания. 

Изтъкнатите причини (1-2) забавят изпълнението на поставените задачи в проекта и 

подготовката на публикации (3), което обуславя необходимостта от удължаване на срока 

на втори етап.  

Искането отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за конкурса. 

Уведомлението е постъпило във ФНИ на 07.07.2022 г., и отговаря на срока за 

уведомяване (един месец), определен в чл. 71, ал. 3 на ПФНИ.  

Решение на ПНЕК:  

След преглед на постъпилото уведомление, в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК установи, че искането 

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

доклада за удължаване на срока по договор №КП-06-ОПР4/3 от 14.12.2018г. Срок за 

приключване на проекта 14.12.2023 г. Срок за предаване на проекта 14.01.2024 г. ПНЕК 

предлага на Изпълнителен Съвет да приеме исканото удължаване, като се подпише 

Допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 
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Приема удължаване на срока на втори етап с 1 година по договор №КП-06-ОПР4/3 

от 14.12.2018г., като се подпише допълнително споразумение. Срок за приключване 

на проекта 14.12.2023 г. Срок за предаване на проекта 14.01.2023 г. 

 

1.3.2. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за Етап 1 от 

изпълнението на Договор № КП-06-Н34/2 от 05.12.2019 г.., на тема: „Иновативни хипотези 

за влиянието на факторите на околната среда върху формиране на магнитните свойства на 

почви в геоложкото минало и антропоцена“, с ръководител проф. д-р Д. Йорданова, 

Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН“, във връзка с доклад за 

фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 99% -100% 

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв. 

Преведени средства за първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства: 12 848,19 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 47 151,81 лв. 

Сума за отчитане за втори етап: 72 848,19 лв.  

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 МУ и 2 СТ 

Брой научни публикации (общо): 5 

От тях с импакт фактор: 4 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 3 

  От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: 7 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание дадените оценки от рецензентите и формалното изпълнение на показателите 

от работната програма, ПНЕК приема оценка „Много добър“ на научната част по договор 

№КП-06-Н34/2 от 05.12.2019 г. 

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

- 1946 от 03.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 0334, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 47 151,81 лв. Сума на непризнатите разходи няма.  

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор № Н34/2 от 2019 г. в размер на 60 

000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12 848,19 лв. (23,28% от преките 

допустими разходи 55 200 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора, 

като се сключи допълнително споразумения.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 72 848,19 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

добър“ на научната част по договор №КП-06-Н34/2 от 05.12.2019 г., на 

основание на чл. 82 от ПФНИ 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище 

с вх. № ФНИ-1946 от 03.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 0334, че 
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разходите по договора са признати и законосъобразни в размер на 47 151,81 

лв. Сума на непризнатите разходи 0,00 лв.  

3. Приема да се финансира втори етап на договор № Н34/2 от 2019 г. в размер 

на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12 848,19 лв. (23,28% от 

преките допустими разходи 55 200 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап на договора, като се сключи допълнително споразумения.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 72 848,19 

лв. 

 

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

от изпълнението на Договор №КП-06-M34/1 от 09.12.2019 г., на тема: „Извличане на тежки 

метали от отпадъчни води“, с ръководител: гл. ас. д-р Л. Цветанова, базова организация: 

Институт по минералогия и кристалография Акад. Иван Костов“ – БАН, във връзка с доклад 

за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 30 000 лв. 

Преведени средства: 30 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 5 080,68 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор за първи етап: 0 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 24 919,32 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 24 919,32 лв. 

Сума за възстановяване на ФНИ: 5 080,68 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 1: 8 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 2 

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

От тях с благодарност и към други проекти: 3 

Участия в научни форуми: 6 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор №КП-06-М34/1 от 09.12.2019 г. 

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

2519 от 08.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 0373, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 24 919,32 лв. Сума на непризнатите разходи няма.  

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

общо на 5 080,68 лв. 

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

успешното приключване на договор № КП-06-М34/1 от 09.12.2012 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 добър“ на 

научната част по договор №КП-06-М34/1 от 09.12.2019 г. на основание на чл. 82 от 

ПФНИ. 

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

№ ФНИ-2519 от 08.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 0373 няма направени 

бележки и приема финансовата част на договор №КП-06-М34/1 от 09.12.2019 г, да 

бъде приета както следва: 

Признати разходи общо: 24 919,32 лв.  

Непризнатите разходи: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 5 080,68 лв. 

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

размер общо на 5 080,68 лв. 

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

№КП-06-М34/1 от 09.12.2019 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 финансовата част за Етап I от изпълнението на 

Договор № КП-06-Н44/1 от 27.11.2020 г., на тема: „Комплексно радиоекологично 

изследване на естествени водни ресурси“, с ръководител: проф. д-р Д. Тонев, базова 

организация: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН“, във връзка с 

доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 170 000,00 лв.  

Сума за ДМА за I Етап – 25 000 лв. 

БО – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН – 60 000 лв. 

 

Преведени средства за първи етап: 85 000,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 53 182,53 

лв.  

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 6 817,47 лв. 

 Изразходвани средства за ДМА по т.7 от финансовия план: 24 601,70 лв.  

 Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 398,30 лв. 

 Общо неизразходвани средства от първи етап: 7 215,77 лв. 

Признати разходи за първи етап: 77 784,23 лв. 

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

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

Общо: 473,26 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 439,10 лв. 

За одит: 34,16 лв.  

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 25 398,30 (25 000 по договор + 398,30 лв. -

остатък от I етап) 

Предвидена сума за II етап: 85 000 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 4 
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Брой млади учени в проекта: 3 

Брой пост-докторанти: 3 

Брой научни публикации за етапа: 7 

От тях с импакт фактор: 2  

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 1  

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 1 

От тях с благодарност и към други проекти: 6 

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-Н44/1 от 27.11.2020 г., на основание Чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ ФНИ – 2447 от 05.07.2022 г. от 

регистриран одитор с рег. № 0812, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № КП-06-Н44/1 от 27.11.2020 г., да бъде приета както следва: 

Признати разходи общо: 77 784,23 лв. Непризнати разходи няма. 

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

от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 473,26 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта за БО: 439,10 лв. 

Превишение на разходите за одит: 34,16 лв. 

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

втория етап на договора, така че общата сума на разходите по перата да е пропорционална 

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

споразумение. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н44/1 от 2020 г. в размер 

на 85 000 лв.( 25 000 лв. за ДМА + 60 000 лв. ), като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства, без разходите за ДМА, в размер на 6 817,47 лв. 

(12,68% от преките допустими разходи 53 750 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория 

етап на договора.  

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

398,30 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втори етап по същото перо на финансовия 

план. 

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 92 215,77 лв., от които 

25 398,30 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част на проект по договор № КП-06-Н44/1 от 27.11.2020 г, на основание 

на чл. 82 от ПФНИ 

2. На основание на доклад за фактически констатации с вх. №2447 от 05.07.2022 

г. от регистриран одитор с рег. № 0812, няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор № КП-06-Н44/1 от 27.11.2020 г., да бъде приета както 

следва: 

Признати разходи общо: 77 784,23 лв.  

Непризнати разходи 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 473,26 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта за БО: 439,10 лв. 
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Превишение на разходите за одит: 34,16 лв. 

4. 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 перата да е 

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

подписано допълнително споразумение. 

5. Приема за финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н44/1 от 2020 г. в 

размер на 85 000 лв. (25 000 лв. за ДМА + 60 000 лв.), като се сключи допълнително 

споразумение. 

6. Сумата на неизразходваните средства, без разходите за ДМА, в размер на 6 817,47 

лв. (12,68% от преките допустими разходи 53 750 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена 

към втория етап на договора.  

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

размер на 398,30 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втори етап по същото перо 

на финансовия план. 

8. Сумата за отчитане за втори етап следва да е 92 215,77 лв., от които 25 398,30 лв. 

за ДМА. 

 

 

1.3.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част отчет за Етап I от 

изпълнението на Договор № КП-06-Н44/3 от 27.11.2020 г., на тема: „Кристалохимична и 

структурна характеристика на модифициран природен клиноптилолит и корелация между 

сорбционните му свойства, йонообменния капацитет за тежки метали и биологичния отговор 

in vitro и in vivo“, с ръководител: доц. д-р М. Недялкова, базова организация: Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, във връзка с доклад за фактически 

констатации.  

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: ср. 85% (Оценител 1 - 90%; 

Оценител 2 - 80%) 

Първоначална сума на договора: 170 000 лв.  

Преведени средства за ДМА за I Етап по договор – 50 000 лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за I етап – 60 000 лв.  

Преведени средства за първи етап: 110 000 лв. 

 

Изразходвани средства без ДМА по т. 7 от финансовия план: 45 752,07 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 14 247,91 лв. 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 40 074,86 лв. (БО - 32 500; ПО - 

7 574, 86) 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 9 925,14 лв. (БО - 0,00 лв.; ПО 

- от общо 17 500 лв., изразходвани – 7 574,86 лв.). 

 

Общо неизразходвани средства от първи етап: 24 173,05 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 85 826,95 лв. 

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

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

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

За одит: 0,00 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 0,00 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации за етап 1 или 2: 4 

От тях с импакт фактор: 1 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 2 

От тях с благодарност само към ФНИ (този договор): 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 1  

Участия в научни форуми: 6 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор № КП-06-Н44/3 от 2020 г., на основание Чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ–2292 от 27.06.2022 г. от 

регистриран одитор с рег. № 01593, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № КП-06-Н44/3 от 2020 г., да бъде приета както следва: 

Признати разходи общо: 85 826,95 лв.  

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Непризнати разходи по т. 3.6.2 от Насоките за Конкурса: 0,00 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор № КП-06-Н44/3 от 2020 г. в размер 

на 59 301,34 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната сумата 

по т. 5 – 698,66 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв.), като се сключи 

допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 14 247,91 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа (54 197 лв.) в размер на 13 549,25 лв. да бъде 

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

споразумение.  

5. Останалата част от неизразходваните средства от първи етап в размер на 698,66 лв. да се 

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

6. Сумата на неизразходваните средства за ДМА по т. 7 от финансовия план размер на 9 

925,14 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втори етап. 

7. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора е 83 474,39 лв., от които 

9 925,14 за ДМА (за партньор Институт по минералогия и кристалогрфия - БАН). 

 

Решение на ИС: 

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

част на проект по договор № КП-06-Н44/3 от 27.11.2020 г, на основание на чл. 82 

от ПФНИ 

2. На основание на доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2292 от 

27.06.2022 г от регистриран одитор с рег. № 1593, няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор № КП-06-Н44/3 от 27.11.2020 г., да бъде приета както 

следва: 

Признати разходи общо: 85 826,95 лв. 
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Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Непризнати разходи по т. 3.6.2 от Насоките за Конкурса: 0,00 лв. 

3. Приема за финансиране на втори етап на договор № КП-06-Н44/3 от 2020 г. в 

размер на 59 301,34 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е 

приспадната сумата по т. 5 – 698,66 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв.), като се сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 14 247,91 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа (54 197 лв.) в размер на 

13 549,25 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора, като се 

сключи допълнително споразумение.  

5. Останалата част от неизразходваните средства от първи етап в размер на 698,66 лв. 

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

договора. 

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

размер на 9 925,14 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втори етап по същото перо 

на финансовия план. 

7. Сумата за отчитане за втори етап следва да е 83 474,39 лв., от които 9 925,14 за 

ДМА (за партньор Институт по минералогия и кристалография - БАН). 

 

 

1.3.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на Договор № ДН14/8 от 13.12.2017 г., на тема: „Минералният състав на 

скалите от избрани Вариски плутони от България - пример за кристализация на високо 

калиевоалкална магма“, с ръководител доц. д-р М. Дюлгеров, базова организация: Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, във връзка с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта:  

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

Първоначална обща сума на договора: 100 000 лв.  

Общо получена сума по договора: 83 295,63 лв. 

Преведени средства за първи етап: 50 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 28 204,37 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 21 795,63 лв. 

Преведени средства за втори етап: 33 295,63 лв. (от предвидената сумата за Етап II 

са приспаднати остатъка от редуцираните неизразходвани средства в размер на 16 

704, 34 лв.) 

Прехвърлени средства от първи етап: 11 500 лв. (след редуциране до 25% от 

преките допустими разходи за I етап – 46 000 лв.) 

Сума за отчитане за втори етап: 61 500.00 лв. 

Неизразходвани средства втори етап: 10 161,92 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 51 338,08 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 73 133,71 лв. 

(Етап I - 21 795,63 лв.; Етап II - 51 338,08 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 10 161,92 лв 

Брой докторанти в проекта: 1 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 26/30.09.2022         27 

 

 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации: 6 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 0  

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

От тях с благодарност и към други проекти: 0  

Участия в научни форуми: 4 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по Договор № ДН14/8 от 13.12.2017 г.,, на основание Чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ – 94ЙЙ/7 от 10.06.2022 г. 

от регистриран одитор с рег. № 0301, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор № ДН14/8 от 13.12.2017 г., че общите разходи по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 73 133,71 лв. Признати разходи за втори етап: 51 338,08 лв. 

Непризнати разходи: 0,00лв..  

Неизразходвани средства: 10 161,92 лв. 

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

на 10 161,92 лв. 

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

успешното приключване на договор №ДН14/8 от 2017 г., като бъде подписан протокол за 

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

за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

част на проект по договор № ДН-14/8 от 13.12.2017 г., на основание на чл. 82 от 

ПФНИ 

2. На основание на доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ – 94ЙЙ/7 от 

10.06.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 0301, няма направени бележки и приема 

финансовата част на договор №ДН14/8 от 2017 г., да бъде приета както следва: 

Признати разходи общо: 73 133,71 лв. 

Признати разходи за втори етап: 51 338,08 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 10 161,92 лв. 

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

размер общо на 10 161,92 лв. 

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

№ ДН-14/8 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

1.3.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН 14/5 от 13.12.2017 г., на тема: „Петрохронология на 

метаседименти от Тракийската и Асенишката литотектонски единици, България“, с 
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ръководител гл.ас. д-р М. Георгиева, базова организация: Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, във връзка с доклад за фактически констатации. 

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 88 000 лв.  

Общо получена сума по договора: 66 002,55 лв. 

Преведени средства за първи етап: 44 000 лв. 

Неизразходвани средства първи етап: 18 917,45 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за първи етап: 25 082,55 лв. 

Преведени средства за втори етап: 22 002,55 лв. (от предвидената сумата за Етап II 

са приспаднати 70% за задоволителна оценка + остатъка от редуцираните 

неизразходвани средства в размер на 8 797,45 лв.) 

Прехвърлени средства от първи етап: 10 120 лв. (след редуциране до 25% от 

преките допустими разходи за I етап – 40 480 лв.) 

Сума за отчитане за втори етап: 40 920 лв. 

Неизразходвани средства втори етап: 3 210,89 лв. 

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

Признати разходи от финансовия одитор за втори етап: 37 709,11 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор за проекта: 62 791,66 лв. 

(Етап I – 25 082,55 лв.; Етап II – 37 709,11 лв.) 

Сума за възстановяване на ФНИ: 3 210,89 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации за етап 1 и 2: 8 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг без импакт фактор: 6  

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

От тях с благодарност и към други проекти: 3  

Участия в научни форуми: 8 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор № ДН 14/5 от 13.12.2017 г. 

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

94КК/20 от 13.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 5530, че общите разходи по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 62 791,66 лв.  

Признати разходи за втори етап: 37 709,11 лв. 

Сума на непризнатите разходи: 0,00 лв.  

Неизразходвани средства: 3 210,89 лв. 

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

общо на 3 210,89 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 № ДН 14/5 от 13.12.2017 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 „Добър“ на научната 

част на проект по договор № ДН-14/5 от 13.12.2017 г., на основание на чл. 82 от 

ПФНИ 

2. На основание на доклад за фактически констатации с вх. № № ФНИ 94КК/20 

от 13.07.2022 г. от регистриран одитор с рег. № 5530, няма направени бележки и 

приема финансовата част на договор №ДН14/5 от 2017 г., да бъде приета както 

следва: 

Признати разходи общо: 62 791,66 лв. 

Признати разходи за втори етап: 37 709,11 лв. 

Непризнати разходи: 0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 3 210,89 лв 

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

размер общо на 3 210,89 лв. 

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

№ ДН-14/5 от 13.12.2017 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-3183 от 09.09.2022 г. от проф. Румен Ценов – председател на 

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

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

на финансови отчети. 

 

1.4.1. Молба с вх. № ФНИ-2659 от 18.07.2022 г. от доц. дфн М. Станишков, ръководител на 

научния колектив на Договор № КП-06-Н38/11 от 2019 г., Институт за ядрени изследвания и 

ядрена енергетика-БАН. 

Относно: Включване на нов член на колектива по договор КП-06-Н38/11 от 2019 г. 

Обосновка: Включването в колектива по договор КП-06-Н38/11 „Разширени теории на 

гравитацията, космология и холографски черни дупки“, като чуждестранен участник на д-р 

А. Лима е без промяна на финансовия план на Договора. Д-р Лима е перспективен млад учен. 

Понастоящем е пост-докторант във Федералния Университет на Еснирито Санто, Витория, 

Бразилия. Той е съавтор в редица статии по темата на Договора съвместно с М. Станишков 

и Г. Сотков. 

Смятам, че включването на д-р Лима в колектива на договора ще повиши неговата мотивация 

и ще допринесе за по-успешно изпълнение на задачите по неговата тематика. 

Приложение:  
Декларация - съгласие и CV на д-р А. Лима за включването му в колектива.  

Обща и индивидуална декларация-съгласие на членовете на колектива с подписи. 

Решение на ПНЕК:  
Приема включването на чуждестранния участник д-р А. Лима в колектива на договор КП-06-

Н38/11 от 2019 г. 
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Решение на ИС: 

Приема включването на чуждестранния участник д-р А. Лима в колектива на договор 
КП-06-Н38/11 от 2019 г. 

 

1.4.2. Молба с вх. № ФНИ-2201 от 22.06.2022 г. от доц. д-р С. Колев, ръководител на договор 

КП-О6-ОПР04/4 от 14.12.2018 г., на тема: „Изследване и оптимизиране на дисоциацията на 

С02 в разряд с плъзгаща дъга“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Относно:  
1. Преразпределение на средствата в бюджета по пера. 

Обосновка:  
1.Поради независещи от нас причини, почти всички средства в перо „Разходи за 

командировки" не можаха да бъдат усвоени. Причините за това са:  

Планираното участие на докторанта Владислав Иванов в ,,48th EPS Conference on 

Plasma Physics" ще се проведе дистанционно, поради решение на организаторите 

цялата конференция да се проведе в този формат. 

Две участия в конференцията „Symposium on Plasma Physics and Technology, 

Prague, June 20-23, 2022" бяха провалени поради отмяна на конференцията, 

поради недостатъчен брой участници (официално съобщение е налично на 

https://www.plasmaconference.cz/). Макар че абстрактите бяха приети, 

конференцията беше отменена през месец май. 

В резултат на това, през месец май 2022 се установи, че сумата предвидена в „Разходи 

за командировки" няма как да бъде използвана за командировки до приключването на 

проекта на 27.11.2022 г. 

Екипът счита, че тази сума може да бъде оползотворена за подобряване  на 

експерименталната установка, като се закупят два малки апарата:  

а) допълнителен мини спектрометър, който да се използва за постоянен мониторинг на 

спектъра на плазмата в широка спектрална област от около 300 nm до 1000 nm. По този 

начин, при анализа на резултатите ще може да се използва и тази допълнителна 

информация. Това ще подобри разбирането на получените зависимости и ще даде 

възможност за установяване на други важни параметри като газова температура, 

наличие на определен тип възбудени частици и др.  

б) Освен това, предлагаме да се закупи и фотоапарат за заснемане на разряда при всяко 

измерване с висока скорост от поне 200 fps. В момента за тази цел се използва личен 

фотоапарат с доста по-лоши характеристики. 

 Преразпределение на средствата както следва: 

9500 лв от „Командировки" да се пренасочат към „Дълготрайни материални активи" 

за закупуването на мини спектрометър и фотоапарат; 

800 лв от „Командировки" да се пренасочат към „Външни услуги";  

1540 от „Командировки" да се пренасочат към „Материали и  консумативи" 

В резултат на това преразпределение в перо „Командировки" ще останат 160 лв,, което 

е таксата участие за докторанта в конференцията ,,48th EPS Conference on Plasma 

Physics". 

Сумата от 11840 лв, преразпределена към други пера, не надвишава 25%  от преките 

разходи на етап 2 (50 334 лв. включващи и остатъци от етап 1).  

Приложение:  

1. Финансов план към договора 

2. Актуализиран финансов план 
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Решение на ПНЕК: 
1. След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

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

на средствата в размер на 23,5% за втори етап по проект КП-О6-ОПР04/4 от 2018 г., след 

сключване на допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС: 

Приема преразпределението на средствата в размер на 23,5% за втори етап по проект 

КП-О6-ОПР04/4 от 2018 г., след сключване на допълнително споразумение, както 

следва:  

- 9500 лв от „Командировки" да се пренасочат към „Дълготрайни материални 

активи" за закупуването на мини спектрометър и фотоапарат; 

- 800 лв от „Командировки" да се пренасочат към „Външни услуги";  

- 1540 от „Командировки" да се пренасочат към „Материали и консумативи"  

 

1.4.3. Молба с вх. № ФНИ-2987 от 22.08.2022 г. от проф. д-р П. Рафаилов, ръководител на 

договор КП-06-Н38/10 от 6.12.2019 г., на тема: „Изследване кристализационния механизъм 

на графен и въглеродни нанотръби върху каталитични повърхности“, Институт по физика на 

твърдото тяло-БАН. 

Относно: Напускане на член от колектива на договор КП-06-Н38/10 от 2019 г. 

Обосновка: Във връзка с постъпила декларация от проф. дфн В. Маринова, моля за 

вашето съгласие същата да напусне колектива по проекта, поради служебна 

ангажираност. Напускането на проф. Маринова няма да се отрази на изпълнението на 

заложените дейности по проекта. 

Приложение:  

Декларация - съгласие на проф. дфн В. Маринова за напускането от колектива..  

Съгласие на членовете на колектива с подписи. 

Решение на ПНЕК:  
Приема напускането от колектива на договор КП-06-Н38/10 от 2019 г. на проф. дфн В. 

Маринова. 

 

Решение на ИС: 

Приема напускането от колектива на договор КП-06-Н38/10 от 2019 г. на проф. дфн 

В. Маринова. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН08/3 от 13.12.2016 г. на тема: 

„Калибровъчно-гравитационна дуалност, черни дупки и струнни компактификации“ с 

ръководител доц. дфзн Л. Ангелова, Институт по Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика-

БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 2 049.50 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап : 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 57 950.50 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 62 049.50 лв. 
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Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 34 120.38 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 27 929. 12 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 85 879.62 лв. 

 (I етап – 57 950.50 лв.; II етап – 27 929.12 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 35 (22 за Втори етап)  

От тях с импакт фактор: 29 (19 за Втори етап)  

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 6 (3 за Втори етап) 

От тях с благодарност само към ФНИ: 13  

От тях с благодарност и към други проекти: 22  

Участия в научни форуми: 20  
 

Текст от одитния доклад: “Отчетът обхваща периода 25.06.2019 – 25.02.2022 г., 

докато разходите в размер на 600 лв. за изпълнения финансов одит, които са включени в 

отчета, са извършени след 25.03.2022 г. и за тяхното признаване трябва решение на 

Фонд ,,Научни изследвания". Разходите са документално обосновани и целеви и признати.“ 

Становище с № 80/170 от 31.08.2022 г. от г-жа Даниела Козовска – финансов 

експерт на ФНИ: 

В доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/6 от 19.05.2022 г. От дипломиран 

одитор №0812 по договор ДН 08/3 от 13.12.2016 г., одиторът е обърнал внимание, че 

разходите за финансов одит са извършени след 25.03.2022 г. 

Съгласно чл.6, ал.3 от договора за финансиране: 

„Разходите за финансов одит са допустим разход, ако са направени до 30 дни след 

приключване на съответния етап на проекта.“ 

 

Срокът на етапа от договора е удължен и съгласно Допълнително споразумение №1 от 

29.07.2021 г. е 25.02.2022 г. 

Представената проформа-фактура за извършен одит по проекта е от дата 05.05.2022 г. 

Разходът за финансов одит е недопустим, съгласно чл.6, ал.3 от договора за финансиране, 

тъй като е извършен след 25.03.2022 г.  

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН08/3 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/6 от 19.05.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0812, предлага финансовата част на договор ДН08/3 от 2016 г. да 

бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 85 879.62 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 27 929.12 лв. 
Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 34 120.38 лв. 

Недопустими разходи съгласно чл.6, ал.3 от договор ДН08/3 – 600 лв. 
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3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в 

размер на 34 120.38 лв. / неизразходвани/ и 600 лв. /недопустими/ или общо на 34 720,38 лв.  

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

ДН08/3 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при спазване 

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН08/3 от 2016 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94ЮЮ/6 от 

19.05.2022 г. от регистриран одитор с № 0812, предлага финансовата част на 

договор ДН08/3 от 2016 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 85 879.62 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 27 929.12 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 34 120.38 лв. 

Недопустими разходи съгласно чл.6, ал.3 от договор ДН08/3  – 600 лв. 

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

размер на 34 120.38 лв. / неизразходвани/ и 600 лв. /недопустими/ или общо на  

34 720,38 лв.  

4. Приема след възстановяване на сумата, да бъде успешно приключен договор  

ДН08/3 от 2016 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

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

окончателен етап от изпълнението на договор ДН18/2 от 10.12.2017 г. на тема: „Магнитни 

полета и активност при звезди със средна маса след стадия на червените гиганти“ с 

ръководител проф. д-р Р. Константинова-Антова, Институт по астрономия с НАО, БАН. 

 

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

Първоначална обща сума на договора: 100 368 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 50 184 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 6 294.66 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 43 889.34 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 56 478.66 лв. (50 184 лв.+6 294.66 лв. от предходен етап) 

Оценка за Първи етап: „Добър“ 

 

Преведени средства за Втори етап: 50 184 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 11 735.62 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 44 743.04 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 88 632.38 лв. 

(I етап – 43 889.34 лв.; II етап – 44 743.04 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 
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Брой научни публикации (общо): 6 

От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 6 

Участия в научни форуми: 6 
 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор ДН18/2 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/5 от 13.01.2022 г. от 

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

договор ДН18/2 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 88 632.38 лв. 
Признати разходи за Втори етап: 44 743.04 лв. 
Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 11 735.62 лв. 

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

на 11 735.62 лв.  

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ДН18/2 

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

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

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор ДН18/2 от 2017 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № 94КК/5 от 13.01.2022 

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

финансовата част на договор ДН18/2 от 2017 г. да бъде приета, както следва:  

Признати разходи общо – 88 632.38 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 44 743.04 лв. 

Непризнати разходи – 0,00 лв.  

Неизразходвани средства – 11 735.62 лв. 

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

размер общо на 11 735.62 лв.  

4. Приема след възстановяване на сумата, да бъде успешно приключен договор 

ДН18/2 от 2017 г., като бъде подписан протокол за приключване на договора при 

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

извършването му. 

 

 

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

изпълнението на договор КП-06-ПН48/2 от 26.11.2020 г. на тема: „Спектрална поляриметрия 

на поляризирана флуоресценция в магнито-оптични материали и приложението ѝ за 

прецизни сензори на магнитното поле ” с ръководител проф. дфн Т. Ефтимов, Централна 

лаборатория по приложна физика - Пловдив, БАН. 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 90%  
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Първоначална сума на договора: 120 000 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000 лв. 

БО – 50 000 лв. 

 

Преведени средства: 110 000.00 лв. 
Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 54 770,02 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 5 229,98 лв. 
Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 36 065 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: БО – 13 935 лв. 

  

Признати разходи от финансовия одитор: 90 835,02 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

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

580,48 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 508,17 лв. 

Превишение на разходите за одит: 72,31 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

  

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 4    

 От тях с импакт фактор: 2     

 От тях с импакт ранг: 1  

  От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

  От тях с благодарност и към други проекти: няма 

 Участия в научни форуми: 2   

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-ПН48/2 от 2020 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2168/21.06.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0250, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 90 835,02 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

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

от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 580,48 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 508,17 лв. 

Превишение на разходите за одит: 72,31 лв. 

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

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

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

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- ПН48/2 от 2020 г. в размер 

на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение.  

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 229,98 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.  
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6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 13 

935 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 79 164,98 лв., от които 13 935 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-ПН48/2 от 2020 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. № ФНИ-2168/21.06.2022 г. 

от регистриран одитор с № 0250, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 90 835,02 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв. 

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

т. 3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 580,48 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 508,17 лв. 

Превишение на разходите за одит: 72,31 лв. 

4. 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. 

5. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- ПН48/2 от 2020 г. в 

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

6. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 229,98 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.  

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

размер 13 935 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 79 164,98 лв., от които 13 935 лв. за 

ДМА. 

 
 

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

изпълнението на договор КП-06-ПН48/3 от 26.11.2020 г. на тема: „Проучване и анализ на 

динамиката на радон в сгради (SPIRAD)” с ръководител доц. д-р И. Димитрова, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

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

Първоначална сума на договора: 170 000.00 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000.00 лв. 

БО – СУ “Св. Климент Охридски” – 50 000.00 лв. 

  

Преведени средства: 110 000.00 лв. 
Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 48 203,68 лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 11 796.32 лв. 
 Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 49 591.51 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: БО 408,49 лв. 

  

Признати разходи от финансовия одитор: 97 795.19 лв. 
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Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

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

Общо: 976,23 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 853,70 лв. 

Превишение на разходите за одит: 122,53 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 1 

От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 

Участия в научни форуми: 2 
 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-ПН48/3 от 2020 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №ФНИ-2289/27.06.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 97 795.19 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 976,23 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 853,70 лв. 

Превишение на разходите за одит: 122,53 лв. 

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

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

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

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06- ПН48/3 от 2020 г. в размер 

на 60 000 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства без разходите за ДМА в размер на 11 796,32 лв. да 

бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 408.49 

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 72 204,81 лв., от които 408.49 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-ПН48/3 от 2020 г. 

2. На основание доклада за фактически констатации с вх. №ФНИ-2289/27.06.2022 г. 

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

законосъобразни в размер на 97 795.19 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 976,23 лв. 
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Превишение на разходите за обслужване на проекта: за БО: 853,70 лв. 

Превишение на разходите за одит: 122,53 лв. 

4. 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. 

5. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06- ПН48/3 от 2020 г. в 

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

6. Сумата на неизразходваните средства без разходите за ДМА в размер на 11 796,32 

лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

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

финансовия план. 

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 72 204,81 лв., от които 408.49 лв. за 

ДМА. 

 

 

1.4.8. Съгласно решение на ИС прието в Протокол 15/04.05.2022 г. в т. 1.3.3. от дневния ред 

отчет по договор КП-06-Н38/14 от 2019 г. с ръководител доц. д-р В. Долчинкова на тема: 

„Моделни мембранни системи в присъствие на биологично активни макромолекули: 

физични и физикохимични параметри в норма и патология ”, Софийски Университет „Св. 

Климент Охридски“, бе върнат с изискване разходите да се отчетат във финансовия отчет за 

първия етап на договора и се изготви коригиращ финансов отчет и одитен доклад.  

Такъв бе представен с вх. № ФНИ-2675/19.07.2022 г. на вниманието на ПНЕК за повторно 

обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на отчета за първи етап от 

изпълнението на договор КП-06-Н38/14 от 2019 г.  

Становище от финансовия експерт г-жа Д. Козовска: 

Сумата на неизразходваните средства е в размер на 22 009,33 лв. За втория етап на договора, 

съгласно чл.72 от ПФНИ, могат да се прехвърлят до 25% от ПДР за етапа /55202 лв./. Сумата 

на неизразходваните средства, която следва да се прехвърли е 13800,50 лв. 

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: 22 009,33 лв.  

Непризнати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 90,00 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 37 900,67 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 4 

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

 От тях с импакт фактор: 3 (2 публикувани + 1 изпратена за рецензия) 

 От тях с импакт ранг: няма  

  От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

  От тях с благодарност и към други проекти: няма 

 Участия в научни форуми: няма   

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

научната част по договор КП-06-Н38/14 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4497/06.12.2021 г. и коригирано финансово становище с 

вх. № ФНИ-2676/19.07.2022 г., че разходите по договора са признати и законосъобразни в 

размер на 37 900,67 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 90,00 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор КП-06-Н38/14 от 2019 г. в размер 

на 51 701,17 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата по т. 5 – 8 208,83 лв. и сумата на непризнатите разходи в размер на 90,00 лв., като се 

сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 22 009,33 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 13 800,50 лв. да се прехвърли за 

втори етап на проекта.  

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

8 208,83 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втория 

етап на проекта. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 800,50 лв. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-Н38/14 от 2019 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от 

регистриран одитор с вх. № ФНИ-4497/06.12.2021 г. и коригирано финансово 

становище с вх. № ФНИ-2676/19.07.2022 г., че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 37 900,67 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 90,00 лв. 

3. Приема да бъде финансиран втори етап на договор КП-06-Н38/14 от 2019 г. в размер 

на 51 701,17 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата по т. 5 – 8 208,83 лв. и сумата на непризнатите разходи в размер на 90,00 лв., 

като се сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 22 009,33 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа, в размер на 13 800,50 лв. 

да се прехвърли за втори етап на проекта.  

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

на 8 208,83 лв. да се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на 

втория етап на проекта. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 73 800,50 лв. 

 

1.4.9. Становище от доц. д-р М. Иванов, докладчик на ПНЕК относно напредъка на договор 

№ КП-06-ДВ/8 от 18.12.2019 г. по ННП „Вихрен“ през втората година.  

Тема: „Моделиране и наблюдателни интегрирани изследвания на коронални слънчеви    

изригвания (MOSAIICS)“ 

Ръководител: доц. д-р К. Козарев 

Базова организация: Институт по Астрономия с НАО, БАН 

Етап на изпълнението: Втори етап (втора година от проекта) 

Оценка за напредъка на проекта през втората година: Положителна  

 

Данни за проекта: 
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Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 3  

От тях с импакт фактор: 3  

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 1  

От тях с благодарност и към други проекти: 2  

Участия в научни форуми: 8 
 

Решение на ПНЕК:  

Приема техническия доклад по договор №КП-06-ДВ/8 от 18.12.2019 г. за втора година от 

проекта с положителна оценка. 

 

Решение на ИС: 

Приема техническия доклад по договор №КП-06-ДВ/8 от 18.12.2019 г. за втора година 

от проекта с положителна оценка. 

 

 

1.5. Доклад с вх. № ФНИ-3259 от 19.09.2022 г. от проф. д. ик.н. Соня Милева-Божанова – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Обществени науки към 

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

договори и приемане на финансови отчети. 

 
1.5.1. Доклад с вх. № ФНИ- 2406 от 4.07.2022г., от доц. д-р Д. Серафимова, ръководител на 

проект по договор КП-06-Н45/ 1 от 30.11.2020 г., на тема: „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И 

ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ВЪВ 

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА", базова организация: ИУ-Варна 

Относно: Промяна в работната програма на проекта чрез добавяне на нова дейност за 

изпълнение през втория етап на проекта. Промяна в колектива на проекта.  

Обосновка:  

- Промяната в Работната програма на проекта, се отнася до включването на нова 

дейност в РПакет 4: 4.7.: Научно-изследователска работа по подготовка на доклад за 

участие в конференция в Мумбай, Индия, 11-13.12.2022 г. Промяната в РП и добавянето 

на нова дейност съставлява 6,25% изменение от първоначално планираните дейности за 

втори етап.  

С оглед подготовката и написването на доклад на тема „Exploring the Changing Dynamics 

of the Economies through Digitalization” (Проучване на променящата се динамика на 

икономиките чрез цифровизация) за участие в ежегодна студентска конференция на 

Държавния университет на Мумбай, Индия, се налага допълнителна научно-

изследователска дейност.  

- Предлага се промяна в колектива на проекта във връзка с новата дейност в РП. В 

първоначалния екип има 2 докторанта и 1 студент. Във връзка с допълнителната дейност 

и написване на доклад за международната конференция в Мумбай се предлага 

включване в колектива на още 2 студенти: Георги Стоянов и Велена Петкова. Студентът 

Павел Ченков се е дипломирал и на негово място се предлага друг студент Красимира 

Тодорова.  
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Приложения:  

3. Работна програма за втори етап по договор  

4. Актуализирана;  

5. Списък с научен колектив по договор и списък с актуализиран колектив  

6. Утвърждаване на исканите промени в работната програма и колектива от 

ръководителите на БО и партньорската организация; Подписи от членовете на екипа; 

Покана за участие в конференцията в Мумбай, Индия.  

Решение на ПНЕК:  

1.Приема добавянето на нова дейност в Работната програма на проекта през втори етап, 

съгласно чл.71-75: „Научно-изследователска работа по подготовка на доклад за участие 

в конференция в Мумбай, Индия, 11-13.12.2022 г., която съставлява 6,25% изменение от 

първоначално планираните дейности за втори етап.  

2.Приема промените в колектива, а именно включване на още 2-ма студенти: Георги 

Стоянов и Велена Петкова и замяна на студентът Павел Ченков /който се е дипломирал/ 

със студент Красимира Тодорова.  

 

Решение на ИС: 

1.Приема да бъдат направени промени в работната програма по договор КП-06-Н45/ 

1 от 30.11.2020 г., засягащи 6,25% от планираните дейности и/или очакваните 

резултати. 

2. Приема включването на трима студенти 2-ма студенти: Георги Стоянов и Велена 

Петкова и замяна на студентът Павел Ченков /който се е дипломирал/ със студент 

Красимира Тодорова, в научния колектив по договор КП-06-Н45/ 1 от 30.11.2020 

г. 
 

 

1.5.2. Уведомление с вх. № 2335 от 29.06.2022, от проф. д-р Г. Попов, ръководител на проект 

по договор №КП-06-Н 35/ 12 от 2019 г., на тема: „Иновативен подход за разработване 

на информационна система за превенция и разкриване на финансово-митнически 

нарушения“, базова организация: Технически университет – София 

Относно: Промяна в състава на научния колектив на проекта (утвърждаване нов 

списък на научния колектив) 

Обосновка: Научният ръководител на проекта предлага да се утвърди нов списък на 

научния колектив поради следните обстоятелства: 

1. Напускат научния колектив: 

Проф. дтн. В. Панов – напуска по негова молба; 

Доц. Г. Ценов – напуска по негова молба; 

Ф. Кръстев – изтекъл срок на докторантура, напуснал ТУ –София, напуска по негова 

молба; 

Й. Милев - защитил докторантура, ще работи в друга научна сфера, напуска по негова 

молба; 

Я. Доков – прекъснал докторантура, няма контакт с него. 

2. В състава на научния колектив се включват: 

Проф. д-р О. Наков – Декан ФКСТ, ТУ –София; 

Доц.д-р Н. Хинов – р-л катедра СЕ, ТУ –София. Значителен опит в приложението на ИИ 

в различни сфери; 
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Доц.д-р В. Ганчева – катедра ПКТ, ТУ –София. Значителен опит в обработката на големи 

масиви от данни (BigData); 

Ас.докторант К. Семова – ВТУ „Тодор Каблешков“, икономист, с 2 бр. Публикации  по 

тематиката на проекта; 

Ас.докторант Д. Иванова – Мутафчиева, млад учен; 

Докторант И. Абухасан – докторант във ФКСТ, ТУ-София, дисертацията се припокрива 

с тематиката на проекта. 

3. Променя се статутът на А. Попова от технически сътрудник на асистент 

докторант. Същата е докторант от 2 г., и асистент в катедра ИТ в индустрията, 

ФКСТ, ТУ-София, има 3 бр. Публикации по проекта в Скопус, 2 бр. От които SJR 

и цитирания в чужбина. 

Исканата промяна е съгласувана с ръководителя на базовата организация  

Приложения:  

1) Декларация за съгласие на отказалите се участници от научния колектив.  

2) Заявления (вместо декларации) и CV за включване в проекта на новите участници  

3) Актуализиран списък на научния колектив  

4) Декларация за съгласие на членовете стария научен колектив с подписи. 

Липсва Декларация за съгласие от докторант Явор Доков – прекъснал докторантура, 

няма контакт с него. 

Решение на ПНЕК:  

ПНЕК по Обществени науки приема промяната в екипа на договор №КП-06-Н 35/12 от 

2019 г, а именно напускането на проф. В. Панов, доц. Г. Ценов, Ф. Кръстев, Й. Милев, 

Я. Доков и включването в екипа на проф. д-р О. Наков, доц. д-р Н. Хинов, доц. д-р В. 

Ганчева, ас. докторант К. Семова, ас. докторант Д. Иванова – Мутафчиева, докторант И. 

Абухасан и ас. докторант А. Попова. 

 

Решение на ИС: 

Приема напускането на проф. В. Панов, доц. Г. Ценов, Ф. Кръстев, Й. Милев, Я. 

Доков и включването в екипа на проф. д-р О. Наков, доц. д-р Н. Хинов, доц. д-р 

В. Ганчева, ас. докторант К. Семова, ас. докторант Д. Иванова – Мутафчиева, 

докторант И. Абухасан и ас. докторант А. Попова., в научния колектив по договор 

№КП-06-Н 35/12 от 2019 г.  

 

1.5.3.Разглеждане и обсъждане на постъпили отчети за напредък за 5-то тримесечие, по 

проекти „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията Ковид 19 – 2020 г.“. 

Тримесечни доклади - Приложения от 1 до 7. 

Решение на ПНЕК: 

КП-06-ДК2/1 – ПНЕК приема становището за напредък.  

КП-06-ДК2/2 – ПНЕК приема становището за напредък.  

КП-06-ДК2/3 – ПНЕК приема становището за напредък.  

КП-06-ДК2/4 – ПНЕК приема становището за напредък. 

КП-06-ДК2/5 – ПНЕК приема становището за напредък. 

КП-06-ДК2/6 – ПНЕК приема становището за напредък, но има следната препоръка:  

Актуализация на обявената със свободен достъп платформа 

https://github.com/DataWaymark (Последна актуализация от 20.10.2021). На сайта на 

https://github.com/DataWaymark
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проекта няма препратки към заявената платформа със свободен достъп. Настоящата 

препоръка се отправя за трети пореден път, включително и на публичното 

представяне на проектите проведено в БАН на 05.07.2022 г. без да се предприемат 

мерки за изпълнението й. 

КП-06-ДК2/7 – ПНЕК приема становището за напредък. 

 

Решение на ИС: 

ИС приема докладите за напредък /5-то тримесечие/ на проектите по конкурс 

„Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията Ковид 19 – 2020 г.“. 

Съгласно насоките, всички одобрени доклади се предоставят на ръководителите 

на останалите проекти, финансирани по конкурса, както и МОН, МЗ и други 

заинтересовани институции.  

 

1.5.4. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № ДН 15/2 от 11.12.2017 г., на тема: „ Концептуален модел за 

генериране на доверие и лидерски позиции на базата на имидж в университетската 

информационна среда“, с ръководител гл. ас. д-р М. Павлова, базова организация УниБИТ, 

във връзка с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 96 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 48 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 6 223.84 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 41 776.16 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 54 223.84 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 48 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 15 734.70 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 38 489.14 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 80 265.30 лв. 

(Етап 1 - 41 776.16 лв.; Етап 2 - 38 489.14 лв. 

Обща сума за възстановяване: 15 734.7 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 5 

Брой научни публикации (общо): отчетени 45, приемат се с благодарност 42 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 42 

От тях с благодарност и към други проекти: 1 /проект за частично финансиране на 

научни или творчески форуми на тема: „Финансиране на научна проява на 

Университетска младежка академия за управление на знанията - Договор No 

ПЧФНП-2019-05/. 
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Участия в научни форуми: 17 

 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор ДН 15/2 от 11.12.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №94РР/ 4 от 11.07.2022 г., от 

регистриран одитор с № 0318 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН 15/2 от 11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи: 80 265.30 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 15 734.70 лв. 

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

на 15 734.70 лв.4. След възстановяване на сумата по т. 3, ПНЕК предлага на ИС да вземе 

решение за успешното приключване на договор ДН 15/2 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 15/2 от 11.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №94РР/ 4 от регистриран 

одитор с № 0318, няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ДН 15/2 от 11.12.2017 г. . да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 80 265.30 лв. 

Признати разходи за втори етап: 38 489.14 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 15 734.70 лв. 

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

размер общо на 15 734.70 лв. 

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

ДН 15/2 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

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

 

 

1.5.5. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №ДН 15/4 от 11.12.2017 г., на тема: „Създаване на модел за 

опазване, социализация и популяризиране на православните храмове в България“, с 

ръководител проф. д-р М. Николова, базова организация УНИБИТ, във връзка с доклад за 

фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120 000 лв./ редуцирана по коефициент 0.7 на 

102 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 577.29 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 59  422.71 лв. 
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Сума за отчитане на Втори етап: 42 577.29 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 42 000 лв.  

Неизразходвани средства за Втори етап: 527.68 лв. 

Непризнати разходи за Втори етап – Няма  

Признати разходи от финансовия одитор за Втори етап: 42 049.91 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 101  472.62 лв. 

(Етап 1 - 59 422.71 лв.; Етап 2 - 42 049.91 лв.) 

Обща сума за възстановяване: 527.68 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1. 

Брой млади учени в проекта: 2. 

Брой научни публикации (общо): отчетени 21, приемат се 20 

От тях с импакт фактор: 2 (в сборници от конференции) 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 20. 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 9. 

 

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

научната част по договор №ДН15/ 4 от 11.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №94РР/ 3 от 08.07.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0318 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

№КП-06-Н 25/4 от 13.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи: 101 472.62 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 527.68 лв. 

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

на 527.68 лв. 

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

успешното приключване на договор №ДН15/ 4 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 „Добра“ на научната 

част по договор №ДН15/ 4 от 11.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94РР/ 3 от регистриран 

одитор с № 0318 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

№ДН15/ 4 от 11.12.2017 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 101 472.62 лв. лв. 

Признати разходи за втори етап: 42 049.91 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 527.68 лв. 

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

размер общо на 527.68 лв. 
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4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

№ДН15/ 4 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

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

 

1.5.6.Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №ДН 15/6 от 11.12.2017 г., на тема: „Психофизиологични подходи 

за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на 

зрителното възприятие“, с ръководител гл. ас. д-р М. Михайлова, базова организация 

Институт по невробиология - БАН, във връзка с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 96% 

Първоначална обща сума на договора:  120 000.00 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 3 414.14 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 56 585.86 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 63 414,14 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000.00 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 75.66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 63 338.48 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 924.34 лв. 

(I етап – 56 585.86 лв.; II етап – 63 338.48 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 9 и 1 монография 

От тях с импакт фактор: 5 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 9 и монографията 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 17 
 

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

на научната част по договор №ДН 15/6 от 11.12.2017 г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/ 19 от 08.07.2022 г. от 

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

№ДН 15/6 от 11.12.2017 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 119 924.34 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 75.66 лв. 

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

на 75.66 лв. 

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

успешното приключване на договор №ДН 15/6 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол 
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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 №ДН15/ 6 от 11.12.2017 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/ 19 от регистриран 

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

№ДН15/ 6 от 11.12.2017 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 119 924.34 лв. 

Признати разходи за втори етап: 63 338.48 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 75.66 лв. 

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

размер общо на 75.66 лв. 

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

№ДН15/ 6 от 11.12.2017 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

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

 

 

1.5.7. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №КП-06-Н 25/3 от 13.12.2018 г., на тема: „Разработване и 

апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България 

(на примера на националните курорти)“, с ръководител проф. д-р Т. Георгиева, базова 

организация Международно Висше Бизнес Училище - Ботевград, във връзка с доклад за 

фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  119 980.00 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 990.00 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 8 967.19 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 51 022.81 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 68 957,19 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 59 990,00 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 26 992.61 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 41 964.58 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 92 987.39 лв. 

(I етап – 51 022.81 лв.; II етап – 41 964.58 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 6 научни статии, 1 студия, 1 глава в колективна 

монография и 2 монографии (едната монография е издадена в две отделни части) 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF):  
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От тях с благодарност само към ФНИ: във всичките гореизброени публикации 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 20 

(Етап 1 - 4 доклада; Етап 2- 6 доклада) 

 

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

на научната част по договор № КП-06-Н 25/3 от 13.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №ФНИ-98 от 11.01.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0134 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

№ КП-06-Н 25/3 от 13.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 41 964.58 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 26 992.61 лв. 

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

на 26 992.61 лв. 

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

успешното приключване на договор № КП-06-Н 25/3 от 13.12.2018 г., като бъде подписан 

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

изисквания за извършването му. 

 

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

научната част по договор № КП-06-Н 25/3 от 13.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-98 от регистриран 

одитор с № 0134 няма направени бележки и приема финансовата част на договор № 

КП-06-Н 25/3 от 13.12.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 41 964.58 лв. 

Признати разходи за втори етап: 41 964.58 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 26 992.61 лв. 

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

размер общо на 26 992.61 лв. 

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

№ КП-06-Н 25/3 от 13.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

 

1.5.8. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №КП-06-Н 25/ 4 от 13.12.2018 г., на тема: „ Дигиталната медийна 

грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства“, с 

ръководител проф. дсн В. Миленкова, базова организация ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

Благоевград, във връзка с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 100% 
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Първоначална обща сума на договора:  119 691, 54 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 59 845.77лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 3 229.63 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – Няма  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 56 616.14 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 63 075.4 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 59 845.77лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап – 700.43 лв. 

Непризнати разходи за Втори етап – Няма 

Признати разходи от финансовия одитор за Втори етап - 62 374, 97 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 118 991.11 лв. 

(I етап – 56 616.14 лв.; II етап – 62 374, 97 лв.) 

Обща сума за възстановяване: 700.43 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1. 

Брой млади учени в проекта: 2. 

Брой научни публикации (общо): 23: 22 статии + 1 колективна монография 

От тях с импакт фактор: 2 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 14 статии са в списания и сборници, 

индексирани в Скопус, от тях 3 статии са с SJR Скопус 

7 статии са в списания, индексирани в Erih+, CEEOL, Open access 

От тях с благодарност само към ФНИ: 23. 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 19 научни форума: 18 международни форума и 1 национален. 

 

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

на научната част по договор №КП-06-Н 25/4 от 13.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. №ФНИ-2403 от 04.07.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0334 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

КП-06-Н 25/4 от 13.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 118 991.11 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 700.43 лв. 

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

на 700.43 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор №КП-06-

Н 25/4 от 13.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

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

 

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

научната част по договор № КП-06-Н 25/4 от 13.12.2018 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2403 от 

регистриран одитор с № 0334 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор № КП-06-Н 25/4 от 13.12.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 118 991.11 лв. 
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Признати разходи за втори етап: 62 374, 97 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 700.43 лв. 

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

размер общо на 700.43 лв. 

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

№ КП-06-Н 25/4 от 13.12.2018 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 научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № КП-06-М35/3 от 18.12.2019 г., на тема: „Изследване на 

съвременни образователни програми на културни институции в България“, с ръководител ас. 

д-р С. Спасова, базова организация УНИБИТ, във връзка с доклад за фактически 

констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  30 000 лв. 

Преведени средства : 30 000 лв. 

Неизразходвани средства– 6 161.45 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – Няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 23 838.55 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 3. 

Брой млади учени в проекта: 1. 

Брой научни публикации (общо): 15 

От тях с импакт фактор: 4 публикации в сборници от конференции, индексирани в бази 

данни 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 15. 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 9. 

 

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

добра“ на научната част по договор №КП-06-М 35/3 от 18.12.2019 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0318 

финансово становище с вх. №ФНИ-2652 от 18.07.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 23 838.55 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства в размер на 6 161.45 лв. следва да бъдат възстановени на 

ФНИ. 

4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага 

проект №КП-06-М 35/3 от 18.12.2019 г. да бъде успешно приключен. 

 

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

научната част по договор № КП-06-М 35/3 от 18.12.2019 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2652 от 

регистриран одитор с № 0318 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор № КП-06-М35/3 от 18.12.2019 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи: 23 838.55 лв.  

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 6 161.45 лв. 

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

размер общо на 6 161.45 лв. 

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

№ КП-06-М 35/3 от 18.12.2019 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 научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор № КП-06-М35/4 от 18.12.2019 г., на тема: „Аудиторийно 

посредничество в дигиталните общества (DATASOC)“, с ръководител Д-р Н. Велинова, 

базова организация Софийски университет „Св. Климент Охридски", във връзка с доклад за 

фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  30 000 лв. 

Преведени средства: 30 000 лв. 

Неизразходвани средства– 79.46 лв. 

Непризнати разходи– Няма  

Признати разходи от финансовия одитор: 29 920, 54 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0. 

Брой млади учени в проекта: 2. 

Брой научни публикации (общо): отчетени 13, признати 10 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 10. 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 21. 
 

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

добра“ на научната част по договор №КП-06-М 35/4 от 18.12.2019 г.  

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило от регистриран одитор № 0318 

финансово становище с вх. №ФНИ-2023 от 13.06.2022 г., че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 29 920.54 лв. Непризнати разходи няма. 

3. Неизразходваните средства в размер на 79.46 лв. следва да бъдат възстановени на 

ФНИ. 
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4. След възстановяване на сумата съгласно чл.7, ал. 6 от договора, ПНЕК предлага 

проект №КП-06-М 35/4 от 18.12.2019 г. да бъде успешно приключен. 

 

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

научната част по договор № КП-06-М 35/4 от 18.12.2019 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2023 от 

регистриран одитор с № 0318 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор № КП-06-М 35/4 от 18.12.2019 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи: 29 920.54 лв.  

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 79.46 лв. 

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

размер общо на 79.46 лв. 

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

№ КП-06-М 35/4 от 18.12.2019 г., като бъде подписан протокол за приключване при 

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

извършването му. 

 

 

1.5.11. Обсъждане и оценяване на научната и финансовата част на окончателен отчет от 

изпълнението на договор №ОПР 05/ 10 от 2018 г., на тема: „Булгарика – културулогичен 

профил на българската диаспора“, с ръководител проф. д-р Б. Бужашка, базова организация 

УНИБИТ, във връзка с доклад за фактически констатации.  

 

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 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап – 12 997.66 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап – 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 47 002.34 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 72 997.66 лв. 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 0 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 72 997.66 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 120 000 лв. 

(I етап – 47 002.34 лв.; II етап – 72 997.66 лв.) 

Обща сума за възстановяване: 0 лв. 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 5 (1 със служебна бележка, че е приета за печат) 

От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 5 
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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 „Добра“ на 

научната част по договор ОПР 05/10 от 17.12.2018г. на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2565 от 11.07.2022 г. от 

регистриран одитор с № 0318 няма направени бележки и приема финансовата част на договор 

ОПР 05/10 от 17.12.2018 г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 120 000 лв. 

Признати разходи за втори етап: 72 997.66 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

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

на 0 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешното приключване на договор ОПР 05/10 

от 17.12.2018 г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на всички 

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

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

част по договор № ОПР 05/10 от 17.12.2018 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-2565 от 

регистриран одитор с № 0318 няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор № ОПР 05/10 от 17.12.2018 г., да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 120 000 лв. 

Признати разходи за втори етап: 72 997.66 лв. 

Непризнати разходи: 0 лв. 

Неизразходвани средства: 0 лв. 

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

размер общо на 0 лв. 

4. Приема да бъде приключен успешно договор № ОПР 05/10 от 17.12.2018 г., като 

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

„Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 

 

 

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

изпълнението на договор №КП-06-Н45/1 от 30.11.2020 г.,  на тема: „Дигитализация и 

дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и 

пазара на труда“, с ръководител доц. д-р Д. Серафимова, базова организация ИУ Варна, във 

връзка с доклад за фактически констатации.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  133 220 лв. 

Сума за ДМА етап 1– 16 700 лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за етап 1: 58 260 лв. 

Общо преведени средства за етап 1: 74 960 лв. 
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Изразходвани средства без ДМА по т. 7 от финансов план: 42 642.91 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 15 617.09 лв. /сумата се редуцира до 

25% от ПДР 54 000 лв. – 13 500 лв./ 

Изразходени средства за ДМА по т. 7 от фин. план – 16 565.80 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 134.20 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 59 208, 71 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 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. 

Предвидена сума за Етап 2: 58 260 лв. 

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

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 21, признават се 19 

От тях с импакт фактор: 1  

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: 0 

Участия в научни форуми: 7. 

 

Решение на ПНЕК: 

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

на научната част по договор №КП-06-Н45/1 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0339 с вх. № ФНИ-2391/01.07.2022 г., че разходите по договора  

са признати и законосъобразни в размер на 59 208.71 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК приема финансиране на втори етап на договор №КП-06-Н45/1 от 30.11.2020 г. в 

размер на 56 142.91 лв., като от предвидената за Етап 2 сума от 58 260 лв. е приспадната 

сумата по т. 5 – 2 117.09 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер на 0 лв.), като се 

сключи допълнително споразумение. 

4. Частта от неизразходваните средства (общо 15 617.09 лв.) от първи етап, представляващи 

25% от ПДР за етапа, в размер на 13 500 лв. да се прехвърли за втори етап на договора. 

5. Останалата част от неизразходваните средства от първи етап в размер на 2 117.09 лв., да 

се приспадне от средствата, които се превеждат за изпълнение на втори етап на договора. 

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

134.20 лв., да бъде прехвърлена и отчетена към етап 2 по същото перо на финансовия план. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 71 894.20 лв., от които 134.20 лв. за ДМА. 
 

Решение на ИС:   

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

научната част по договор №КП-06-Н45/1 от 30.11.2020 г., на основание чл. 82 от 

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

ФНИ-2391 от регистриран одитор с № 0339, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 59 208.71 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор №КП-06-Н45/1 от 30.11.2020 г в 

размер на 56 142.91 лв., като от предвидената за Етап 2 сума от 58 260 лв. е 

приспадната сумата по т. 5 – 2 117.09 лв. (и сумата на непризнатите разходи в 

размер на 0 лв.), като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 13 500 лв. (25 % от преките допустими 

разходи (54 000 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 71 894.20 лв., 

от които 134.20 лв. за ДМА. 

 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н45/3 от 30.11.2020 г., на тема: „Идентифициране на 

нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронните 

публични услуги“, с ръководител доц. д-р Н. Нетов, базова организация Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, във връзка с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 145 584.00 лв. 

Сума за ДМА етап 1 за БО – 40 000 лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за етап 1: 52 792 лв. 

Общо преведени средства за Първи етап: 92 792.00 лв. 

Изразходени средства без средствата за ДМА по т.7 от финансовия план: 47 191.37 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 5 600.63 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап (общо) – 18 176.75 лв.  

Изразходени средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 27 423.88 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 12 576.12 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 74 615.25 лв. 

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: 1272,04 лв. 

Превишение на разходите за одит: 181,58 лв. 

Общо: 1453,62 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 52 792 лв. 

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

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 3 приети за публикуване 

От тях с импакт фактор: 0 

От тях с импакт ранг: 2 
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От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор №Н45/3 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0301 с вх. № ФНИ-2348 от 29.06.2022 г., че разходите по договора  

са признати и законосъобразни в размер на 74 615.25 лв. и сума на непризнатите разходи  

в размер на 0,00 лв. 

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

от насоките на конкурса, както следва: 

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 1272,04 лв. 

Превишение на разходите за одит: 181,58 лв. 

Общо: 1453,62 лв. 

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

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

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

споразумение. 

4. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор №Н45/3 от 30.11.2020 г. в 

размер на 52 792 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 600.63 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  

12 576.12 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 70 968.75 лв., от които 12 576.12 лв. за 

ДМА. 

 

Решение на ИС:  

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

част по договор №КП-06-Н45/3 от 30.11.2020 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

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

№ ФНИ-2348 от регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 74 615.25 лв. и сума на непризнатите разходи в 

размер на 0 лв. 

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

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта: 

За БО: 1272,04 лв. 

Превишение на разходите за одит: 181,58 лв. 

Общо: 1453,62 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 
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4. Приема да се финансира втори етап на договор №КП-06-Н45/3 от 30.11.2020 г в 

размер на 52 792 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 5 600.63 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 

12 576.12 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 70 968.75 лв., от които 12 576.12 

лв. за ДМА. 

 

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н45/4 от 30.11.2020 г., на тема: „Етнически и 

конфесионални специфики на изолирани общности при бедност и криза“, с ръководител доц. 

д-р И. Илиев, базова организация Софийски университет „Св. Климент Охридски“, във 

връзка с доклад за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  112 000.00 лв. 

Сума средства за ДМА етап 1 – 5 200 лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за етап 1: 53 400 лв. 

Общо преведени средства: 58 600.00 лв. 

Изразходени средства без средствата за ДМА по т.7 от финансовия план: 

51 682.08 лв. 

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 1 717.92 лв. 

Неизразходвани средства (общо): 1 790.92 лв. 

Изразходени средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 5 127 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап: 73 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 56 809.08 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 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: 75,03 лв. 

Общо: 75,03 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 53 400.00 лв. 

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

 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): - 2 + 1 в процес на рецензиране, приемат се 2 

От тях с импакт фактор: 1 (в процес на рецензиране) 

От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0 
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От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 3. 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор №Н45/4 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0387 с вх. № ФНИ-2234 от 23.06.2022 г., че разходите по договора  

са признати и законосъобразни в размер на 56 809.08 лв. и сума на непризнатите разходи  

в размер на 0,00 лв. 

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

от насоките на конкурса, както следва: 

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 75,03 лв. 

Общо: 75,03 лв. 

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

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

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

споразумение. 

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

размер на 53 400 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 717.92 лв. да бъде прехвърлена  

и отчетена към втория етап. 

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

73 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 55 190.92 лв., от които 73 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор №КП-06-Н45/4 от 30.11.2020 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

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

ФНИ-2234 от регистриран одитор с № 0387, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 56 809.08 лв. и сума на непризнатите разходи в размер 

на 0 лв. 

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

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 75,03 лв. 

Общо: 75,03 лв. 

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

отчет за втори етап на договора, така че общата сума на разходите по конкретните 
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пера да съответства на изискването на т.3.6.2. от насоките за конкурса, като бъде 

подписано допълнително споразумение. 

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

размер на 53 400 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 1 717.92 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

73 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 55 190.92 лв., от които 73 лв. за 

ДМА. 

 

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

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

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

базова организация: Институт по философия и социология при БАН“, във връзка с доклад 

за фактически констатации.  

 

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 116 647 лв. 

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

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

Общо преведени средства: 60 635.50 лв.  

Неизразходвани средства: 14 995.66 лв.  

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

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА): 10 372.16 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 

Признати разходи от финансовия одитор: 45 639,84 лв 

Сума за ДМА, предвидена за втори етап: 4 624 лв.  

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

конкурса:  

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 135,03 лв. 

Общо: 135,03 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 56 011.50 лв. 

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

 

Брой докторанти в проекта: 0 

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

Брой научни публикации (общо): 16 

 От тях с импакт фактор: 0 

 От тях с импакт ранг: 0 

 От тях с благодарност само към ФНИ: 16 
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От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 11 

 

 

Решение на ПНЕК:  

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

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

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

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

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

в размер на 0,00 лв. 

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

от насоките на конкурса, както следва: 

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 0 лв. 

Превишение на разходите за одит: 135,03 лв. 

Общо: 135,03 лв. 

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

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

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

споразумение. 

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

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

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 10 372.16 лв. (без ДМА), да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

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

7. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 71 007.66 лв., от които 4 624 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

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

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

2. Финансовата част ще бъде разгледана на следващо заседание на ИС, след като 

ПНЕК преразгледат финансовия план за етап 2 и изискат допълнително становище 

от одитора, относно сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от 

финансовия план.  

 

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

изпълнението на договор № КП-06-Н45/6 от 8.12.2020 г., на тема: CultUrEn (Culture Urban 

Environment) – културното наследство като фактор за постигане на устойчива градска 

среда“, с ръководител проф. И. Кабаков, базова организация Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, във връзка с доклад за фактически констатации.  

Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 169 515 лв.  
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Преведена средства за ДМА етап 1 – 25 000лв.  

Преведени средства /без ДМА/ за етап 1:  59 757.50 лв. 

Общо преведени средства за етап 1: 84 757.50 лв.  

Неизразходвани средства: 13 100.86 лв.  

Неизразходвани средства първи етап (без ДМА):  13 078.36 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА за първи етап:  22 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 71 657.14 лв.  

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

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 876,51 лв. 

Превишение на разходите за одит: 123,77 лв. 

Общо: 1000,28 лв. 

Предвидена сума за Етап 2: 84 757.50 лв. 

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

Брой докторанти в проекта: 1. 

Брой млади учени в проекта: 1 (привлечен в хода на проекта) 

Брой научни публикации (общо): 3 със служебни бележки, че са приети за печат 

От тях с импакт фактор: 1 (приета за печат). 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 под печат 

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 „Мн. добра“ на 

научната част по договор №Н45/6 от 30.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0387 с вх. № ФНИ-2585 от 12.07.2022 г., че разходите по договора  

са признати и законосъобразни в размер на 71 657.14 лв. и сума на непризнатите разходи  

в размер на 0,00 лв. 

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

от насоките на конкурса, както следва: 

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 876,51 лв. 

Превишение на разходите за одит: 123,77 лв. 

Общо: 1000,28 лв. 

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

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

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

споразумение. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втори етап на договор №Н45/6 от 30.11.2020 г. в 

размер на 84 758 лв., като се сключи допълнително споразумение. 
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4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 078.36 лв. да бъде прехвърлена  

и отчетена към втория етап. 

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

22 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 97 858.36 лв., от които 25 022 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:   

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

научната част по договор №КП-06-Н45/6 от 30.11.2020 г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище от  

регистриран одитор № 0387 с вх. № ФНИ-2585 от 12.07.2022 г., че разходите по 

договора са признати и законосъобразни в размер на 71 657.14 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

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

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

Превишение на разходите за обслужване на проекта:  

За БО: 876,51 лв. 

Превишение на разходите за одит: 123,77 лв. 

Общо: 1000,28 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 

3. Приема финансиране на втори етап на договор №Н45/6 от 30.11.2020 г. в 

размер на 84 758 лв., като се сключи допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 13 078.36 лв. да бъде 

прехвърлена и отчетена към втория етап. 

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

22 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап. 

6. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 97 858.36 лв., от които 25 022 лв. за 

ДМА. 

 

 

1.6. Доклад с вх. № ФНИ-3210 от 13.09.2022 г. от проф. дбн Людмил Кирацов – 

председател на Постоянната научно-експертна комисия по Биологически науки към 

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

договори и приемане на финансови отчети. 
 

1.6.1. Доклад с вх. № ФНИ-2934 от 10.08.2022г. от доц. д-р Р. Зидарова, ръководител на 

договор КП-06-Н-31/9 от 11.12.2019г., на тема: „Морски бентосни кремъчни водорасли 

като инструмент за оценка на антропогенен натиск по крайбрежието на Черно море“, 

Базова организация: Институт по океанология - БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 10 /десет/ месеца 

Обосновка: Вторият етап на проект с Договор КП-06-Н31/9 от 11.12.2019 г., с базова 

организация ИО-БАН, стартира от 21.07.2022 г. (Допълнително споразумение N9 ФНИ 2735/ 

21.07.2022 г.), и с продължителност на етапа 18 месеца. С етап 2 на Договора стартира и 
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Работен пакет 3, по който е предвидена теренна работа в акваторията на Бургаски залив до 

н. Маслен нос. Първа задача в Работен пакет 3 е да извършим двукратно пробонабиране с 

анализи на параметрите на водата в Черно море по линията Бургас-Черноморец-Созопол-

Маслен нос през летния сезон, по-конкретно месеците юли и септември. При начало на етапа 

от 21.07.2022 г. на практика месец юли е напълно изпуснат. Пробонабиране през август е 

неудачно, заради мъртвото вълнение, теченията, и като цяло по-голямата мътност на водата; 

такова не е и залагано по проекта. Под въпрос е дори пробонабирането през месец септември 

тази година, тъй като е необходимо и чисто техническо време за подготовка на теренната 

работа, в т.ч. набавяне на материали, осигуряване на лодка, но най-вече на апаратура (ФАР-

метър със сензори), за която е необходимо и изчакване на доставка. 

Освен теренна работа, задачите в Работен пакет 3 включват и следваща обработка и 

микроскопски анализи на събраните проби. Това е най-съществената част от времето, което 

ни е необходимо за изпълнение на Работния пакет, след която следват статистически анализи 

на данните и обобщение. Работен пакет 3 е също частично обвързан с Работен пакет 4, 8 

частта му молекулярни анализи, които следва да бъдат направени въз основа на материалите, 

събрани при теренната работа по Работен пакет 3. Поради изпускането на летния сезон тази 

година, в момента единствено е възможно да работим по Работен пакет 1 на Договора, и 

отчасти по Работен пакет 4 (морфологични анализи на видове), като за последното 

използваме налични материали от етап 1. 

Молим за удължаване на срока на етап 2 на Договор КП-05-Н31/9 с 10 месеца, до 21.11.2024 

г. Това ще позволи да изпълним заложените задачи в Работен пакет 3 през летния сезон на 

2023 г., както и да разполагаме с реалистично време за завършване на следващите задачи по 

пакета и с обвързаната с него част от Работен пакет 4. 

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 Биологически науки 

установи, че искането е първо за етапа и приема удължаване на срока на 2 етап на 

договор КП-06-Н-31/9 от 11.12.2019г. с 10 /десет/ месеца до 12.12.2024 г. Срок за 

предаване на отчета – до 12.01.2025 год. ПНЕК предлага на ИС да одобри исканото 

удължение като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:  

Приема 2 етап на договор КП-06-Н-31/9 от 11.12.2019г. да бъде удължен с с 10 

/десет/ месеца до 12.12.2024 г., като се сключи допълнително споразумение към 

договора за финансиране. Срок за предаване на отчета за 2 етап – до 12.01.2025 

год. 
 

1.6.2. Доклад с вх. № ФНИ-2880 от 03.08.2022г. от проф. д-р П. Стоев, ръководител на 

договор КП-06-Н21/1 от 17.12.2018 г., на тема: „Кибертаксономичен подход при 

филогенетични изследвания върху моделни родове безгръбначни животни  (Invertebrata, 

Arachnida, Insecta) за изясняване на проблеми на произхода, формирането и опазването 

на безгръбначната фауна на Балканския полуостров“, Базова организация:  Национален 

природонаучен музей - БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 12 /дванадесет/ месеца 

Обосновка: Договорът е сключен на 17.12.2018 г. и финансиран за Етап II година 

(допълнително споразумение ФНИ-2203/30.06.2021). Договорът изтича на 30.12.2022 г. Към 

момента по проекта има отпечатани 13 статии (Етап 1) и 10 (Етап 2). 18 от тях е импакт 

фактор, в процес на рецензиране или печат са 4 статии в списания с импакт фактор. В 
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напреднал етап на подготовка са още 3 статии в съавторство с различни партньори, които 

също ще бъдат подадени в списания с импакт фактор. 

Въпреки много добрата оценка от ФНИ на Етап 1 и получените резултати, пандемията от 

COV1D-19 силно затрудни изпълнението на задачите по проекта. Поради въведените 

противоепидемични мерки се наруши ефективността на работния процес, като бяха отменени 

редица теренни експедиции, предвидени и планирани в работната програма за 2020 и 2021 

година. Като следствие от така създалата се ситуация, също бе значително затруднено 

участието на екипа в научни форуми и конференции - част от които отложени за 

неопределено време, посещения на научни колекции и работа със студенти, които са част от 

набелязаните задачи за популяризиране и затвърждаване на получените в проекта резултати. 

В тази връзка, моля, за удължаване срока на проекта с 12 (дванадесет) месеца до 30.12.2023 

г.  

Докладът е с копие до ръководителя на базовата организация. 

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 Биологически науки 

установи, че Финансирането за 2 етап е от 19.07.2021г. Искането е първо за 

етапа.Приема удължаването на срока на 2 етап на договор КП-06-Н21/1 от 17.12.2018. с 

12 /дванадесет/ месеца до 19.01.2024 г. Срок за предаване на отчета – 19.02.2024г. ПНЕК 

предлага на ИС да одобри исканото удължение като се сключи допълнително 

споразумение. 

 

Решение на ИС:  

Приема 2 етап на договор КП-06-Н-21/1 от 17.12.2018. да бъде удължен с 

12/дванадесет/ месеца до 19.01.2024г., като се сключи допълнително 

споразумение към договора за финансиране. Срок за предаване на отчета за 2 етап 

– до 19.02.2024 год. 

 

1.6.3. Уведомление с вх. № ФНИ-2951 от 12.08.2022г. от Проф. д-р Р. Замфирова, 

ръководител на договор №КП-06-Н21/5 от 18.12.2018г., на тема: „Полиморфизъм на 

Анготензин-І конвертиращия ензим (АСЕ):изследване на някои  биологични функции 

чрез нови природни и синтетични инхибитори", Базова организация:  Институт по 

невробиология, БАН. 

Относно:  Промяна на научен колектив - смяна на ръководител 

Обосновка: До момента е завършен първия етап на проекта.Отчетът е предаден през  

януари 2021 и оценен от Биологичната комисия на ФНИ като“добър“. Преведени са 

средствата, предвидени за разработване на задачите от втория етап. Поради 

пенсионирането ми през 2020 г.и значително влошеното ми здравословно състояние не 

съм в състояние да ръководя втория етап от изпълнението на проекта. Съгласно 

изискванията на чл 2, ал.4 и 5. беше проведено заседание на научния колектив - 

ангажиран с изпълнението на проекта в присъствието на Директора на ИНБ доц д -р 

Катерина Стамболиева. Беше постигнато единодушно съгласие, че най-подходящ член 

от колектива, който притежава необходимата квалификация, опит и желание да 

ръководи работата по изпълнението на проекта, е гл.асистент д-р Боряна Якимова. 

Поради това предлагаме тя да поеме ръководството на проекта до неговото завършване 

Бяха разгледани молбите за напускане на колектива, изпълняващ проекта на гл ас д -р 

Галина Нейкова (ИНБ), д-р Станислав Янев (ИНБ) и ас. Ивелина Енева (ИОХЦФ). Беше 

отчетено, че доводите им са основателни и обективно те не могат да продължат 
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участието си в разработването на предвидените задачи за завършването на договора. 

Поради това беше решено единодушно да бъдат освободени от участие във втория етап 

на проекта. 

За включване в работния колектив са подали молби гл. ас. д-р Мадлена Нанева Андреева 

(ИНБ) и ас.д-р Юлиана Маринова Райнова (ИОХЦФ). Събранието прецени, че тяхното 

участие е необходимо и ще бъде полезно при разработването на предстоящите задачи. 

Всички единодушно подкрепиха включването на д-р Мадлена Андреева и Юлиана 

Райкова в работния колектив. Приложени са: 

1. Обща декларация за съгласие с промените, от членовете на екипа, с подписите им  

2. Доклад за промяна на екипа, с копие до ръководител на базовата организация  

3. Молби от напускащите участници 

4. Молби за включване от новите участници 

5. Научна биография на новите участници 

5. Актуализиран списък на научния колектив. 

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 Биологически науки разгледа всички 

приложени необходими документи и приема смяната на досегашния ръководител - Проф. д-

р Р. Замфирова с предложената гл. ас. д-р Б. Якимова като нов ръководител по договор № 

КП-06- Н21/5 от 18.12.2018г. 

ПНЕК приема и напускането на: 

 гл. ас. д-р Г. Нейкова 

 д-р С. Янев 

 ас. И. Енева 

ПНЕК приема включването на следните нови участници в екипа по договора: 

 гл.ас.д-р М. Андреева 

 ас.д-р Ю. Райнова 

ПНЕК предлага на ИС да одобри исканите промени. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема смяната на ръководителя на научния колектив по договор №КП-06-Н21/5 

от 18.12.2018г., като ръководството да бъде поето от гл.ас. д-р Б. Якимова на мястото 

на Проф. д-р Р. Замфирова, като се сключи допълнително споразумение, съгласно 

ПФНИ. 

2. Приема напускането на гл. ас. д-р Г. Нейкова, д-р С. Янев и ас. И. Енева, от научния 

колектив по договор №КП-06-Н21/5 от 18.12.2018г., както и приема включването на 

гл.ас.д-р М. Андреева и ас.д-р Ю. Райнова в научния колектив по договор №КП-06-

Н21/5 от 18.12.2018г. 

 

1.6.4. Доклад с вх. № 0904/18 от 23.08.2022г. от проф. д-р В. Василева, ръководител на 

договор ДН11/8 от 15.12.2017г., на тема: „Нискомолекулните протеини с NudC домен: 

eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis 

thaliana“, Базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика - БАН. 

Относно:  Удължаване срока на 2 етап с 12 /дванадесет/ месеца 

Обосновка: Обръщам се към Вас с молба за удължаване на срока за изпълнение на 

проект „Нискомолекулните протеини с NudC домен: ефективни модулатори на 

развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana" (договор ДН11/8 от 

15.12.2017 г.) с една година (до 14.10.2023 г.). Удължаването е свързано с изчакване на 
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резултатите от експерименти за имунопреципитация с цел идентифициране и 

валидиране на белтъчни партньори на изследваните от нас NudC белтъци, както и 

планирани участия в конференции в края на 2022 г. и през 2023 г., които бяха отложени 

поради Ковид пандемията. 

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 Биологически науки 

установи, че искането е първо за етапа и приема удължаване на срока на 2 етап на 

договор ДН11/8 от 15.12.2017г. с 12 /дванадесет/ месеца до 13.10.2023  г. Срок за 

предаване на отчета – до 13.11.2023 год. ПНЕК предлага на ИС да одобри исканото 

удължение като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:  

 Приема 2 етап на договор ДН11/8 от 15.12.2017г. да бъде удължен с 12 

/дванадесет/ месеца до 13.10.2023г., като се сключи допълнително споразумение 

към договора за финансиране. Срок за предаване на отчета за 2 етап – до 

13.11.2023 год. 

 

1.6.5. Доклад с вх. № ФНИ-3024 от 25.08.2022г. от доц. д-р Д. Зашева, ръководител на 

договор КП-06-Н41/6 от 30.11.2020 г., на тема: „Потенциращ ефект на екстракт от 

Haberled rhodopensis върху антитуморното действие на Бауман-Бърк протеазен 

ихибитор на моделна система метастатични клетъчни линии-карцином на гърдата“, 

Базова организация: Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. 

Кирил Братанов". 

Относно:  Второ удължаване срока на 1 етап с 6 /шест/ месеца 

Обосновка: Първият етап на ръководения от мен проект премина изцяло в условия на 

усложнена епидемична обстановка, свързана с Covidl9. Този факт значително забави 

доставките на химикали и консумативи, затрудни изпълнението на задачите по проекта 

и тези затруднения не беше възможно да се компенсират за времето от 6 месеца 

удължаване. 

Във връзка с тези обстоятелства, най-учтиво Ви молим за повторно удължаване на 

първия етап на проекта . Бихме желали да ни бъдат разрешени още 6 месеца за 

изпълнение на задачите, включени в работната програма на етап! на проекта с крайна 

дата на първи етап на проекта 30.05.2023 г. 

Решение на ПНЕК:  

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Биологически науки 

установи, че искането е второ за етапа. Първото удължение е било с 6 /шет/ месеца, 

прието от ПНЕК с протокол №6/16.03.2022г. ПНЕК приема второто удължаване на срока 

на 1 етап на договор КП-06-Н-41/6 от 30.11.2020г. с 6 /шест/ месеца до 30.05.2023 г. 

Срок за предаване на отчета – до 30.06.2023 год. ПНЕК предлага на ИС да одобри 

исканото удължение като се сключи допълнително споразумение. 

 

Решение на ИС:  

Приема 1 етап на договор КП-06-Н-41/6 от 30.11.2020г. да бъде удължен с 6 /шест/ 

месеца до 30.05.2023г., като се сключи допълнително споразумение към договора за 

финансиране. Срок за предаване на отчета за 1 етап – до 30.06.2023 год. 
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1.6.6. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДН 01/9 от 15.12.2016г., Тема: „Анализ на нови физиологично aктивни 

свързващи места на човешки C1q" 

Ръководител: доц. д-р И. Цачева, Базова организация: СУ „Климент Охридски”, 

Биологически факултет,  

Етап на изпълнението: Втори 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв 

Неизразходвани средства за Първи етап: 6 226.92 лв 

Непризнати разходи за Първи етап: няма 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 53 773.08 лв 

Сума за отчитане за Втори етап: 66 226.12 лв 

Преведени средства за Втори етап: 59 999.20 лв 

Неизразходвани средства за Втори етап: 515.45 

Непризнати разходи от финансовия одитор: няма 

Признати разходи за Втори етап: 65 711.47 лв 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 484.55 лв 

(I етап – 53 773.08 лв; II етап – 65 711.47 лв) 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации с благодарност към ФНИ (общо): 3 

От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми:7 

 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 01/9 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94ЙЙ/14 

от 21.09.2021г., от регистриран одитор № 0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН01/9 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 65 711,47 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства –515,45 лв. 

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

515,45 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/9 от 

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

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН 01/9 от 2016г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх.№ 94ЙЙ/14 от 21.09.2021г., 

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

на договор ДН 01/9 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи – 65 711,47 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства –515,45 лв. 

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

размер на 515,45 лв. 

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

ДН 01/9 от 2016г г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

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

 

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

на договор № ДН 01/12 от 16.12.2016г., Тема: „Проучване на молекулните механизми на 

действие на сярасъдържащи минерални води от варненския басейн върху човешкия 

метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство", Ръководител: 

проф. дбн Д. Иванова, Базова организация: Медицински университет „Проф. Д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна, Етап на изпълнението: Втори 

 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап: 14 359.65 лв. (11 146.63 лв. – преки допустими 

разходи + 3 213.02 лв. непреки допустими разходи) 

Непризнати разходи за Първи етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 45 640.35 лв.  

Сума за отчитане за Втори етап: 56 359.65 лв. (42 000 лв. за Етап 2 + 14 359.65 лв. 

неизразходвани средства за Етап 1) 

Преведени средства за Втори етап: 42 000 лв.* 

Неизразходвани средства за Втори етап: 1 897.19 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 31.79 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 54 430.67 лв. (54 462.46 лв. – 31.79 лв.) 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 100 071.02 лв. (45 640.35 лв. + 54 430.67 

лв., съответно Етап 1+Етап 2)  

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 1 

Брой научни публикации (общо): 4  

От тях с импакт фактор: 2  

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 6 

* Сумата за Етап 2 е редуцирана с коефициент 0.7 с решение на Изпълнителния съвет на 

ФНИ (Протокол №27/24.07.2018 г.).  
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Решение на ПНЕК:  

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДН 01/12 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94НН/55 

от 21.09.2020г., от регистриран одитор № 0143, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН01/12 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 54 430,67 лв.  

Непризнати разходи – 31,79 лв.;  

Неизразходвани средства –1 897,19 лв. 

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

1 928,98 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/12 от 

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

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

за извършването му. 

Решение на ИС: 

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

по договор ДН 01/12 от 2016г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/55 от 21.09.2020г., 

от регистриран одитор № 0143, няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор ДН 01/12 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи – 54 430,67 лв.  

Непризнати разходи – 31,79 лв.;  

Неизразходвани средства –1 897,19 лв. 

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

размер на 1 928,98 лв. 

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

01/12 от 2016г., 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 и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДН 01/16 от 20.12.2016г., Тема: „Сиалилирането в скелетната мускулатура 

и неговата роля в процеса на развитие на поддържащата клетка (Nurse cell) на 

паразитния нематод Trichinella spiralis", ръководител: гл. ас. д-р Р. Милчева, Базова 

организация: Институт по Експериментална морфология, Патология и Антропология с 

Музей-БАН, Етап на изпълнението: Втори 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 120000 лв. 

Преведени средства: 120000 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за целия период: 114092,88 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 7958,25 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0  

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 52041,75 лв. 
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Сума за отчитане за Втори етап: 67958,25 лв. 

 

Преведени средства за Втори етап: 60000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 5907,12 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв.  

Признати разходи от финансовия одитор за Втори етап: 62051,13 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой участия в конференции: 8 участия в 6 научни форума (два от тях международни) 

Брой научни публикации с отразено финансиране от ФНИ (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг: 1 

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: няма 

 

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

приема оценка „Добър“ на научната част по договор ДН 01/16 от 2016г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94КК/36 

от 22.07.2021г., от регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН01/12 от 2016 г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 62 051,13 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства – 5 907,12 лв. 

3. Сумата, която следва да бъде възстановена на Фонд „Научни изследвания“ е в размер на 5 

907,12 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 01/16 от 

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

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

за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

част по договор ДН 01/16 от 2016г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/36 от 22.07.2021г., 

от регистриран одитор № 5530, няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор ДН 01/16 от 2016г.,. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи – 62 051,13 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства – 5 907,12 лв. 

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

размер на 5 907,12 лв. 

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

ДН 01/16 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
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1.6.9. Обсъждане и оценяване на научната и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДН 11/2 от 14.12.2017г., Тема: „Изолиране, характеристика и изследване на 

антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от 

бактерии и водорасли", Ръководител: доц. д-р. Б. Лефтерова, Базова организация: Институт 

по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН, Етап на изпълнението: Втори 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  110 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 55 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап 0 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 55 000 лв.  

Сума за отчитане за Втори етап: 0 лв.  

 

Преведени средства за Втори етап: 55 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 2 305.53 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 52 694.47 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 107 694.47 лв. 

(I етап – 52 694.47 лв.; II етап – 55 000 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 4 (1 МУ + 3 ПД)  

Брой научни публикации (общо): 6 (4 на Етап 1 + 2 на Етап 2) 

От тях с импакт фактор: 5 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 4 

От тях с благодарност и към други проекти: 2 

Участия в научни форуми: 11 (7 на етап 1 + 5 на етап 2) 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 11/2 от 2017г. 

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

от 13.01.2022г., от регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 11/2 от 2017г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 52 694,47 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства –2 305,53 лв. 

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

305,53 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 11/2 от 

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

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН 11/2 от 2017г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94КК/7 от 13.01.2022г., от 

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

договор ДН 11/2 от 2017г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи – 52 694,47 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства –2 305,53 лв. 

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

размер на 2 305,53 лв. 

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

ДН 11/2 от 2017г., 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 и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДН 11/11 от 15.12.2017г., Тема: „Биоразнообразие от млечнокисели 

бактерии в български лечебни растения и използване на биологичния им потенциал", 

Ръководител: Доц. д-р Д. Бешкова, Базова организация: Институт по микробиология – БАН, 

Етап на изпълнението: Втори 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап 2 450.71 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 57 549.29 лв.  

Сума за отчитане за Втори етап: 44 450.71 лв. (2 450.71 + 42 000 за Етап 2) 

 

Преведени средства за Втори етап: 42 000* лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 3 310.66 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 41 140.05 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 98 689.34 лв. 

(I етап – 57 549.29 лв.; II етап – 41 140.05 лв.) 

 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 0  

Брой научни публикации (общо): 0 

От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 0 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 2 (2 постера, представени на едно научно мероприятие) 
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*Оценката за етап 1 на проекта е „задоволителна“. С решение на ИС на ФНИ (протокол 

№ 6 от 22.11.2019 год.) сумата за етап 2 е редуцирана с коефициент 0.7. Предоставените 

финансови средства за изпълнението на етап 2 е в размер общо на 42 000 лв.  

 

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

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

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94НН/11 

от 29.11.2021г., от регистриран одитор № 051, че разходите по договора са признати и 

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

както следва:. 

Признати разходи – 41 140,05 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства – 3 310,66 лв. 

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

310,66 лв. 

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

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

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

за извършването му. ПНЕК предлага да се наложи санкция на Договор ДН 11/11 от 2017 г., 

т.к. оценките за изпълнение междинен и краен етап са задоволителни. 

 

Решение на ИС: 

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

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

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/11 от 29.11.2021г., 

от регистриран одитор № 051, няма направени бележки и приема финансовата част на 

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

Признати разходи – 41 140,05 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства – 3 310,66 лв. 

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

размер на 3 310,66 лв. 

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

ДН 11/11 от 2017г., 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 и финансова част на отчета от изпълнението 

на договор № ДН 11/12 от 18.12.2017г., Тема: „Активност на комбинации от 

ентеровирусни инхибитори с изяснен механизъм на действие и малки интерфериращи 

РНК-и към ентеровируси", Ръководител: доц. д-р М. Стоянова, Базова организация: 

ИПАЗР„Н. Пушкаров”, Етап на изпълнението: Втори 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв.  

Неизразходвани средства за Първи етап 3 926.96 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0 лв. 
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Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 56 073.04 лв.  

Сума за отчитане за Втори етап: 63 926.96 лв.  

 

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 16 327.45 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 47 599.51 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 103 672.55 лв. 

(I етап – 56 073.04 лв.; II етап – 47 599.51 лв.) 

Брой докторанти в проекта: 1  

Брой млади учени в проекта: 1  

Брой научни публикации (общо): 3 (1 на Етап 1 + 2 на Етап 2) 

От тях с импакт фактор: 3 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 0 

Участия в научни форуми: 11  

 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 11/12 от 2017г. 

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

от 14.07.2022г., от регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 11/12 от 2017г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 47 599,51 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства – 16 327,45 лв. 

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

16 327,45 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 11/12 от 

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

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН 11/12 от 2017г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ММ/8 от 14.07.2022г., 

от регистриран одитор № 5530, няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор ДН 11/12 от 2017г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи – 47 599,51 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства – 16 327,45 лв. 

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

размер на 16 327,45 лв. 
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4. След възстановяване на сумата по т. 3, приема да бъде приключен успешно договор 

ДН 11/12 от 2017г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

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

 

 

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

на договор № ДН 11/15 от 18.12.2017г., Тема: "Изследване на нови прицелни молекули за 

терапия на преждевременно стареене и болести, свързани със стареенето", Ръководител: 

Доц. Г. Милошев, дб 

Базова организация: Институт по Молекулярна биология, БАН, Етап на изпълнението: 

Втори 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 10 049,58 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 49 950,42 лв. 

 

Сума за отчитане за Втори етап: 70 049,58 лв.  

Преведени средства за Втори етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Втори етап: 378.17 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи за Втори етап: 69 671,41 лв. 

Общо признати разходи от финансовия одитор: 119 621,83 лв. 

(I етап – 49 950,42 лв.; II етап – 69 671,41 лв.; 378,17 - неизразходвани) 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 0  

Брой научни публикации с благодарност към ФНИ (общо): 12 

От тях с импакт фактор: 7 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 3 

От тях с благодарност и към други проекти: 9 

Участия в научни форуми: 15 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор ДН 11/15 от 2017г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище с вх.№ 94ЕЕ от 

09.02.2022г., от регистриран одитор № 0297, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор ДН 11/15 от 2017г. да бъде приета, 

както следва:. 

Признати разходи – 69 671,41 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства – 378,17 лв. 

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

378,17 лв. 
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4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор ДН 11/15 от 

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

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

за извършването му. 

 

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

научната част по договор ДН 11/15 от 2017г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94ЕЕ от 09.02.2022г., от 

регистриран одитор № 0297, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН 11/15 от 2017г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи – 69 671,41 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв. 

Неизразходвани средства – 378,17 лв. 

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

размер на 378,17 лв. 

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

ДН 11/15 от 2017г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

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

 

 

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

на договор № КП-06-М21/5 от 12.12.2018г., Тема: "Комплексна оценка на 

противотуморните свойства на медицинското растение Cotinus coggygria Scop. върху 

човешки клетъчни линии от рак на кожата", Ръководител: гл. ас. д-р З. Господинова, Базова 

организация: Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, Етап на 

изпълнението: Окончателен 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора: 20 000 лв. 

Преведени средства: 20 000 лв. 

Неизразходвани средства: 1228.12 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 18771.88 

Брой постдокторанти в проекта: 5 

Брой участия в конференции: 7 

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

 От тях с импакт фактор: няма 

 От тях с импакт ранг: няма 

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-М21/5 от 2018г. 

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

3335 от 13.09.2021г., от регистриран одитор № 5530, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни и предлага финансовата част на договор КП-06-М21/5 от 2018г. да бъде 

приета, както следва:. 

Признати разходи – 18 771,88 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв. 
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Неизразходвани средства – 1 228,12 лв. 

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

1 228,12 лв. 

4. ПНЕК предлага на ИС да вземе решение за успешно приключване на договор КП-06-М21/5 

от 2018г., като след възстановяване на дължимата сума бъде подписан протокол за 

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

изисквания за извършването му. 

 

Решение на ИС: 

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

научната част по договор КП-06-М21/5 от 2018г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № ФНИ-3335 от 13.09.2021г., 

от регистриран одитор № 5530, няма направени бележки и приема финансовата част 

на договор КП-06-М21/5 от 2018г. 

да бъде приета, както следва: 

Признати разходи – 18 771,88 лв.  

Непризнати разходи – 0,00 лв.;  

Неизразходвани средства – 1 228,12 лв. 

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

размер на 1 228,12 лв. 

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

КП-06-М21/5 от 2018г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване 

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

 

 

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

на договор КП-06-Н31/19 от 13.12.2019 г., Тема: „Проследяване на геномната еволюция на 

щамове от популацията на C. glabrata и развитие на лекарствена резистентност и 

вирулентност по време на инфекция", Ръководител: Доц. Д. Гулямова, Базова организация: 

Институт по микробиология "Стефан Ангелов" БАН 

Етап на изпълнението: Първи 

1. Данни за проекта: 

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

Първоначална обща сума на договора:  120 000 лв. 

Преведени средства за Първи етап: 60 000 лв. 

Неизразходвани средства за Първи етап: 9 695,42 лв. 

Непризнати разходи за Първи етап: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор за Първи етап: 50 304,58 лв. 

Сума за отчитане за Втори етап: 69 695,42 лв. 

Брой докторанти в проекта: 0 

Брой млади учени в проекта: 1 

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

От тях с импакт фактор: 4 

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

От тях с благодарност само към ФНИ: 2 

От тях с благодарност и към други проекти: 3 

Участия в научни форуми: 4 

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

приема оценка „Много добър“ на научната част по договор КП-06-Н31/19 от 11.12.2019г. 

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

2597 от 13.07.2022г. от регистриран одитор №051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 50 304,58 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0 лв. 

3. ПНЕК предлага финансиране на втория етап на договор КП-06-Н31/19 от 11.12.2019 г., в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първия етап на проекта в размер на 9 695,42 лв. 

(17,56% от преките допустими разходи – 55 200 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към 

втория етап на договора. 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена през втори етап на проекта е 69 695,42 лв. 

 

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

научната част по договор КП-06-Н31/19 от 11.12.2019г., на основание чл. 82 от 

ПФНИ. 

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

ФНИ-2597 от 13.07.2022г. от регистриран одитор №051, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 50 304,58 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н31/19 от 11.12.2019г. в 

размер на 60 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 695,42 лв. (17,56% от преките допустими 

разходи (55 200 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 69 695,42 лв. 

 

 

1.6.15. Поради техническа грешка в решение прието с Протокол на ИС № 23/29.07.2022 г., 

т.1.3.5, относно неизразходваните средства след приключване на 2 етап по договор ДН 01/11 

от 2016 г. е необходима корекция, както следва: 

Вместо: 

Решение на ИС: 

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

част по договор ДН 01/11 от 2016 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/3 от 31.03.2021г.от 

регистриран одитор №051, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН 01/11 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 87 265,71 лв. 

Признати разходи за втори етап: 53 616,71лв. 

Непризнати разходи:0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 12 938,72 лв. 

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

размер общо на 12 938,72 лв. 

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

ДН 01/11 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

всички определени от Фонд „Научни изследвания“ изисквания за извършването му. 
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Да се счита: 

Решение на ИС: 

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

част по договор ДН 01/11 от 2016 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/3 от 31.03.2021г.от 

регистриран одитор №051, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН 01/11 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 87 266,14 лв. 

Признати разходи за втори етап: 53 616,71лв. 

Непризнати разходи:0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 13 033,86 лв. 

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

размер общо на 13 033,86 лв. 

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

ДН 01/11 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

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

 

 Решение на ИС: 
Приема направената корекция по приемане на финансовата част по договор ДН 01/11 

от 2016 г., както следва: 

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

част по договор ДН 01/11 от 2016 г., на основание чл. 82 от ПФНИ. 

2. На основание доклад за фактически констатации с вх. № 94НН/3 от 31.03.2021г.от 

регистриран одитор №051, няма направени бележки и приема финансовата част на 

договор ДН 01/11 от 2016г. да бъде приета, както следва: 

Признати разходи общо: 87 266,14 лв. 

Признати разходи за втори етап: 53 616,71лв. 

Непризнати разходи:0,00 лв. 

Неизразходвани средства: 13 033,86 лв. 

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

размер общо на 13 033,86 лв. 

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

ДН 01/11 от 2016г., като бъде подписан протокол за приключване при спазване на 

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

 

 

1.7. Доклад с вх. № ФНИ-3396 от 29.09.2022 г. от проф. Огнян Бумбаров – председател 

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

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

на финансови отчети. 

 

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

КП-06-Н47/3 от 26.11.2020 г. с ръководител доц. дн Р. Ангелова на тема „Mасовата употреба 

на лицеви маски при вирусни инфекции: ефект върху качеството на вдишвания въздух и 

комфорта на хората“, базова организация Технически университет - София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 98 % (96 %; 100 %) 

Първоначална сума на договора: 170 000,00 лв. 
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Сума за ДМА за I етап – 50 000,00 лв. 

БО – Технически университет - София – 50 000,00 лв. 

 

Преведени средства: 110 000,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 44 524,18 

лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 15 495,82 лв. 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 49 980,20 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: БО 20,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 94 504,18 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

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

Общо 147,15 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 1,83 лв. 

Превишение на разходите за одит: 145,32 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 2 

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

От тях нереферирани: 1 

 От тях с благодарност към ФНИ: 4 

Участия в научни форуми: 2 

 

1. Оценка на изпълнението на дейностите по работни пакети за съответния период на 

проекта 

Оценка Експерт 1: Много добър 

Оценка Експерт 2: Много добър 

Предложение за оценка: Много добър 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-Н47/3 от 26.11.2020 г. 

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

2197/22.06.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 94 504,18 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 147,15 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 1,83 лв. 

Превишение на разходите за одит: 145,32 лв. 

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

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

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

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

размер на 58 304,18 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата по т. 6 – 1 695,82 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв.), като се 

сключи допълнително споразумение. 

5. Частта от неизразходваните средства (общо 15 495,82 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа (55 200 лв.) в размер на 13 800 лв., да се 

прехвърли за втори етап на договора. 

6. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на 1 695,82  лв. да 

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

7. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер на 20,00 

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

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 820,00 лв., от които 20,00 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП-06-Н47/3 от 26.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с вх. №  
ФНИ-2197/22.06.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 94 504,18 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 147,15 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: За БО: 1,83 лв. 

Превишение на разходите за одит: 145,32 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 

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

размер на 58 304,18 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е 

приспадната сумата по т. 6 – 1 695,82 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв.), като се сключи допълнително споразумение. 

5. Частта от неизразходваните средства (общо 15 495,82 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа (55 200 лв.) в размер на 

13 800 лв., да се прехвърли за втори етап на договора. 

6. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на 1 695,82  

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

на договора. 

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

20,00 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 820,00 лв., от които 20,00 лв. за 

ДМА. 

 

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

КП-06-Н47/4 от 26.11.2020 г. с ръководител гл. ас. д-р И. Петров на тема „Моделиране и 

изследване на интелигентни системи за обучение и сензорни мрежи (ИСОСеМ)“, базова 

организация Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН. 
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Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 99 % (98 %; 100 %) 

Първоначална сума на договора: 170 000,00 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000,00 лв. 

БО – ИИКТ, БАН – 40 000,00 лв. 

ПО – Технически университет - София – 10 000,00 лв. 

 

Преведени средства: 110 000,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 35 746,50 

лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 24 253,50 лв. 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 40 352,40 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 9 647,60 лв. 

БО – 2 810,80 лв. 

ПО – 6 836,80 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 76 098,90 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

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

Общо 2 711,93 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 1 746,33 лв. ПО: 626,10 лв. 

Превишение на разходите за одит: 339,49 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 4 

Брой млади учени в проекта: 0 

Брой научни публикации (общо): 45 

 От тях с импакт фактор: 1 

 От тях с импакт ранг (без тези, които имат IF): 18 

 От тях нереферирани: 1 

От тях с благодарност към ФНИ: 45 (от тях 13 с благодрност и към други 

проекти) 

Участия в научни форуми: 43 

Оценка Експерт 1: Много добър 

Оценка Експерт 2: Много добър 

Предложение за оценка: Много добър 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-Н47/4 от 26.11.2020 г. 

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

2324/28.06.2022 г. от регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 76 098,90 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 2 711,93 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 1 746,33 лв. ПО: 626,10 лв. 

Превишение на разходите за одит: 339,49 лв. 
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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 приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/4 от 26.11.2020 г. в 

размер на 48 709,50 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата по т. 6 – 11 290,50 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв.), като се 

сключи допълнително споразумение. 

5. Частта от неизразходваните средства (общо 24 253,50 лв.) от първи етап, представляваща  

25%  от преките  допустими  разходи  за  етапа (51 852 лв.),  в  размер  на 12 963 лв. да се 

прехвърли за втори етап на договора. 

6. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на  11 290,50  лв. 

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

7. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 9 647,60 

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

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 82 610,60 лв., от които 9 647,60 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП-06-Н47/4 от 26.11.2020 г. 

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

ФНИ-2324/28.06.2022 г. от регистриран одитор с № 0301, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 76 098,90 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 2 711,93 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 1 746,33 лв. ПО: 626,10 лв. 

Превишение на разходите за одит: 339,49 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 

4. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/4 от 26.11.2020 г. в 

размер на 48 709,50 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е 

приспадната сумата по т. 6 – 11 290,50 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв.), като се сключи допълнително споразумение. 

5. Частта от неизразходваните средства (общо 24 253,50 лв.) от първи етап, 

представляваща  25%  от преките  допустими  разходи  за  етапа (51 852 лв.),  в  размер  

на 12 963 лв. да се прехвърли за втори етап на договора. 

6. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на  11 290,50  

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

на договора. 

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

9 647,60 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 82 610,60 лв., от които 9 647,60 лв. за 

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

КП-06-Н47/6 от 26.11.2020 г. с ръководител д-р Д. Каишева на тема „Изследване на процеси 

и структурни промени при електронно-лъчево заваряване на метали и сплави с различни 

термофизични свойства“, базова организация Институт по електроника, БАН. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 82,5 % (80 %; 85 %) 

Първоначална сума на договора: 170 000,00 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000,00 лв. 

БО – ИЕ, БАН – 50 000,00 лв. 

ПО – Технически университет - Габрово – 0,00 лв. 

 

Преведени средства: 110 000,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 43 611,09 

лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 16 388,91 лв. 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 49 020,00 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 980,00 лв. 

БО – 980,00 лв. 

ПО – 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 92 631,09 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

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

Общо 38,57 лв. 

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

ПО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 38,57 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 1 

Брой млади учени в проекта: 4 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 1 

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

 От тях нереферирани: 0 

 От тях с благодарност към ФНИ: 2  

Участия в научни форуми: 2 

 

Оценка Експерт 1: Добър 

Оценка Експерт 2: Добър 

Предложение за оценка: Добър 

 

Решение на ПНЕК:  

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

научната част по договор КП-06-Н47/6 от 26.11.2020 г. 

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

2282/27.06.2022 г. от регистриран одитор с № 0812, че разходите по договора са признати и 
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законосъобразни в размер на 92 631,09 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 38,57 лв. 

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

ПО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 38,57 лв. 

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

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

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

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/6 от 26.11.2020 г. в 

размер на 56 598,59 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е приспадната 

сумата по т. 6 – 3 401,41 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв.), като се 

сключи допълнително споразумение. 

5. Частта от неизразходваните средства (общо 16 388,91 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа (51 950 лв.) в размер на 12 987,50 лв., да се 

прехвърли за втори етап на договора. 

6. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на  3 401,41  лв. да 

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

7. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер на 980,00 

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

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 967,50 лв., от които 980,00 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП-06-Н47/6 от 26.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с вх. №  
ФНИ-2282/27.06.2022 г. от регистриран одитор с № 0812, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 92 631,09 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 38,57 лв. 

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

ПО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 38,57 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 

4. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/6 от 26.11.2020 г. в 

размер на 56 598,59 лв., като от предвидената за втори етап сума от 60 000 лв. е 

приспадната сумата по т. 6 – 3 401,41 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер 

на 0,00 лв.), като се сключи допълнително споразумение. 

5. Частта от неизразходваните средства (общо 16 388,91 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа (51 950 лв.) в размер на 

12 987,50 лв., да се прехвърли за втори етап на договора. 
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6. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на  3 401,41  

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

на договора. 

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

980,00 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

8. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 73 967,50 лв., от които 980,00 лв. за 

ДМА. 

 

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

КП-06-Н47/7 от 26.11.2020 г. с ръководител проф. д-р Р. Трифонов на тема „Изследване 

възможностите за повишаване киберсигурността на системите в Индустрия 4.0 посредством 

изкуствен интелект“, базова организация Технически университет - София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 62,5 % (40 %; 85 %) 

Първоначална сума на договора: 169 880,00 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000,00 лв. 

БО – Технически университет – София – 50 000,00 лв. 

 

Преведени средства: 109 940,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 51 193,47 

лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 8 746,53 лв. 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 46 082,65 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 3 917,35 лв. 

БО – 3 917,35 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 97 276,12 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

 

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

Общо 1 013,43 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 886,75 лв. 

Превишение на разходите за одит: 126,68 лв. 

Предвидена сума за II етап: 60 000 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 3 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 9 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях нереферирани: 1 

От тях с благодарност към ФНИ: 9 

Участия в научни форуми: 8 

 

Оценка Експерт 1: Добър 

Оценка Експерт 2: Задоволителен 

Предложение за оценка: Задоволителен 
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Решение на ПНЕК:  

1. На основание разгледаните оценки от рецензентите и поради слаба публикационна 

активност през Първи етап ПНЕК приема оценка „задоволителен“ на научната част по 

договор КП-06-Н47/7 от 26.11.2020 г. 

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

2248/24.06.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 97 276,12 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 1 013,43 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 886,75 лв. 

Превишение на разходите за одит: 126,68 лв. 

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

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

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

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/7 от 26.11.2020 г. в 

размер на 41 958,00 лв., като предвидената сума за втори етап от 59 940 лв. е редуцирана по 

коефициент 0,7, като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 746,53 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.   

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер  на 3 

917,35 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 54 621,88 лв., от които 3 917,35 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и поради слаба публикационна 

активност през Първи етап ИС приема оценка „задоволителен“ на научната част по 

договор КП-06-Н47/7 от 26.11.2020 г. 

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

ФНИ-2248/24.06.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 97 276,12 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 1 013,43 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 886,75 лв. 

Превишение на разходите за одит: 126,68 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 

4. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/7 от 26.11.2020 г. в 

размер на 41 958,00 лв., като предвидената сума за втори етап от 59 940 лв. е 

редуцирана по коефициент 0,7, като се сключи допълнително споразумение. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 8 746,53 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.   
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6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер  на 

3 917,35 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 54 621,88 лв., от които 3 917,35 лв. за 

ДМА. 

 

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

КП-06-Н47/8 от 26.11.2020 г. с ръководител доц. д-р К. Камберов на тема „Изследване на 

иновативни АКСиални индукционни високоефективни двигатели с кафезен роТОр от ново 

поколение за електроМОбили - АксМото“, базова организация Технически университет - 

София. 

 

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

Първоначална сума на договора: 119 800,00 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 7 400,00 лв. 

БО – Технически университет – София – 7 400,00 лв. 

 

Преведени средства: 60 350,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 48 505,58 

лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 4 444,42 лв. 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 4 900,00 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 2 500,00 лв. 

БО – 2 500,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 53 405,58 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

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

Общо 479,61 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 419,61 лв. 

Превишение на разходите за одит: 60,00 лв. 

Предвидена сума за II етап: 59 450,00 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 4 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях нереферирани: 4 

От тях с благодарност към ФНИ: 4 (от които 1 с благодарност към друг проект) 

Участия в научни форуми: 1 

 

Оценка Експерт 1: Много добър 

Оценка Експерт 2: Много добър 

Предложение за оценка: Задоволителен 

 

Решение на ПНЕК:  
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1. На основание разгледаните оценки от рецензентите и поради слаба публикационна 

активност през Първи етап ПНЕК приема оценка „задоволителен“ на научната част по 

договор КП-06-Н47/8 от 26.11.2020 г. 

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

2271/24.06.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 53 405,58 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 479,61 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 419,61 лв. 

Превишение на разходите за одит: 60,00 лв. 

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

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

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

допълнително споразумение. 

4. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/8 от 26.11.2020 г., като 

се сключи допълнително споразумение в размер общо на 43 565,00 лв., от които 6 500 лв. за 

ДМА и 37 065,00 лв. от основния бюджет, като предвидената сума от 52 950,00 лв. за Втори 

етап е редуцирана по коефициент 0,7. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 444,42 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.   

6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер на 2 500,00 

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 50 509,42 лв., от които 9 000,00 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и поради слаба публикационна 

активност през Първи етап ИС приема оценка „добър“ на научната част по договор 

КП-06-Н47/8 от 26.11.2020 г. 
2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с вх. №  
ФНИ-2271/24.06.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 53 405,58 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 479,61 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 419,61 лв. 

Превишение на разходите за одит: 60,00 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 

4. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/8 от 26.11.2020 г., като 

се сключи допълнително споразумение в размер общо на 59 450,00 лв., от които 6 500 

лв. за ДМА и 52 950,00 лв. от основния бюджет. 

5. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 444,42 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.   
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6. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер на 

2 500,00 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 66 394,42 лв., от които 9 000,00 лв. за 

ДМА. 

 

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

КП-06-Н47/9 от 26.11.2020 г. с ръководител проф. дн Г. Тодоров на тема „Изследване на 

възможностите за разработване на „АКТИВни“ ПеРсонални защитни Очила с интегрирана 

маска с функции за ефективно ултравиолетово (UV-C) стерилизиране на вдишвания въздух 

– АКТИВ ПРО UV“, базова организация Технически университет - София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 65 % (70 %; 60 %) 

Първоначална сума на договора: 119 900,00 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 12 300,00 лв. 

БО – Технически университет – София – 12 300,00 лв. 

 

Преведени средства: 60 000,00 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 43 345,18 

лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 4 481,54 лв. 

Преразход: 126,72 лв. (по перо „Разходи за персонал“) 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 20 290,00 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 0,00 лв. 

БО – 0,00 лв. 

Преразход на средства за ДМА: 7 990,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 63 635,18 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

Общ преразход за Първи етап: 8 116,72 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: БО: 0,00 лв. 

Превишение на разходите за одит: 0,00 лв. 

Предвидена сума за II етап: 59 900,00 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 5 

 От тях с импакт фактор: 1 

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

От тях нереферирани: 3 

От тях с благодарност към ФНИ: 5 

Участия в научни форуми: 4 

 

Оценка Експерт 1: Задоволителен 

Оценка Експерт 2: Задоволителен 

Предложение за оценка: Задоволителен 
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Решение на ПНЕК:  

1. На основание разгледаните оценки от рецензентите и поради слаба публикационна 

активност през Първи етап ПНЕК приема оценка „задоволителен“ на научната част по 

договор КП-06-Н47/9 от 26.11.2020 г. 

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

2273/24.06.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 63 635,18 лв., сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

и преразход в размер на 8 116,72 лв., от които 126,72 лв. по перо „Разходи за персонал“ и 7 

990,00 лв. по перо „Допълнителни средства за ДМА“. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/9 от 26.11.2020 г., като 

се сключи допълнително споразумение в размер общо на 37 473,28 лв., от които 12 200 лв. за 

ДМА и 25 273,28 лв. от основния бюджет, като предвидената за втори етап сума от 47 700,00 

лв. е редуцирана по коефициент 0,7 и от нея са приспаднати сумите с направения преразход 

по перо „Разходи за персонал“ в размер на 126,72 лв. и по т. 7 от финансовия план за ДМА в 

размер на 7 990,00 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 481,54 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.   

5. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 41 954,82 лв., от които 4 210,00 лв. за ДМА. 
 

Решение на ИС:  

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и поради слаба публикационна 

активност през Първи етап ИС приема оценка „задоволителен“ на научната част по 

договор КП-06-Н47/9 от 26.11.2020 г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансовото становище с вх. №  
ФНИ-2273/24.06.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 63 635,18 лв., сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. и преразход в размер на 8 116,72 лв., от които 126,72 лв. по перо 

„Разходи за персонал“ и 7 990,00 лв. по перо „Допълнителни средства за ДМА“. 

3. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/9 от 26.11.2020 г., като 

се сключи допълнително споразумение в размер общо на 37 473,28 лв., от които 12 

200 лв. за ДМА и 25 273,28 лв. от основния бюджет, като предвидената за втори етап 

сума от 47 700,00 лв. е редуцирана по коефициент 0,7 и от нея са приспаднати сумите 

с направения преразход по перо „Разходи за персонал“ в размер на 126,72 лв. и по т. 

7 от финансовия план за ДМА в размер на 7 990,00 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства в размер на 4 481,54 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.   

5. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 41 954,82 лв., от които 4 210,00 лв. за 

ДМА, а сумата на преразхода по перо „Разходи за персонал“ в размер на 126,72 лв. и 

по т. 7 от финансовия план за ДМА в размер на 7 990,00 лв. да се компенсира за сметка 

на финансовия план за втори етап. 
 

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

КП-06-Н47/12 от 03.12.2020 г. с ръководител доц. д-р В. Манолов на тема „Проучване на 

възможностите за модифициране с наночастици на пористи материали от алуминиеви 

сплави“, базова организация Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. 

Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна, БАН. 
 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 77,5 % (70 %; 85 %) 

Първоначална сума на договора: 169 999,00 лв. 

Сума за ДМА за I етап – 50 000,00 лв. 



класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 

Изпълнителен съвет 

Протокол № 26/30.09.2022         92 

 

 

БО – ИМСТЦХА, БАН – 50 000,00 лв. 

 

Преведени средства: 109 999,50 лв. 

Изразходвани средства без средствата за ДМА по т. 7 от финансовия план: 46 504,92 

лв. 

Неизразходвани средства без т.7 ДМА от финансовия план: 13 506,65 лв. 

Преразход: 12,02 лв. (по перо „Разходи за външни услуги“) 

Изразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 44 713,47 лв. 

Неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план: 5 286,53 лв. 

БО – 5 286,53 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 91 218,39 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0.00 лв. 

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

Общо 1 502,37 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 1 314,57 лв. 

Превишение на разходите за одит: 187,80 лв. 

Предвидена сума за II етап: 59 999,50 лв. 

 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 2 

Брой научни публикации (общо): 2 

 От тях с импакт фактор: 0 

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

От тях нереферирани: 1 

От тях с благодарност към ФНИ: 2 (от тях 1 с благодарност към друг проект) 

Участия в научни форуми: 2 

 

Оценка Експерт 1: Добър 

Оценка Експерт 2: Задоволителен 

Предложение за оценка: Задоволителен 

 

Решение на ПНЕК:  

1. На основание разгледаните оценки от рецензентите и поради слаба публикационна 

активност през Първи етап ПНЕК приема оценка „задоволителен“ на научната част по 

договор КП-06-Н47/12 от 03.12.2020 г. 

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

2413/04.07.2022 г. от регистриран одитор с № 0412, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 91 218,39 лв., сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

и преразход в размер на 12,02  лв. по перо „Разходи за външни услуги“. 

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

от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 1 502,37 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 1 314,57 лв. 

Превишение на разходите за одит: 187,80 лв. 

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

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

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

допълнително споразумение. 
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4. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/12 от 03.12.2020 г., като 

се сключи допълнително споразумение в размер на 41 455,87 лв., като предвидената за втори 

етап сума от 59 999,50 лв. е резуцирана по коефициент 0,7 и от нея е приспадната сумата по 

т. 6 – 543,78 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер на 0,00 лв). 

5. Частта от неизразходваните средства (общо 13 506,65 лв.) от първи етап, представляваща 

25% от преките допустими разходи за етапа (51 851,50 лв.), в размер на  12 962,87 лв. да се 

прехвърли за втори етап на договора. 

6. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на  543,78  лв. да се 

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

7. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12 962,87 лв. да бъде прехвърлена и 

отчетена към втория етап.   

8. Сумата на преразхода по перо „Разходи за външни услуги“ от финансовия план в размер 

на 12,02 лв. да бъде компенсирана от предвидените средства за втория етап по същото перо 

на финансовия план. 

9. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7 от финансовия план в размер 5 286,53 

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

10. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 60 249,05 лв., от които 5 286,53 лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС:  

1. На основание докладваните оценки от ПНЕК и поради слаба публикационна 

активност през Първи етап ИС приема оценка „задоволителен“ на научната част по 

договор КП-06-Н47/12 от 03.12.2020 г. 

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

ФНИ-2413/04.07.2022 г. от регистриран одитор с № 0412, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 91 218,39 лв., сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. и преразход в размер на 12,02  лв. по перо „Разходи за външни 

услуги“. 

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

3.6.2. от Насоките за Конкурса, както следва: Общо 1 502,37 лв. 

Превишение на разходите за обслужване на проекта: БО: 1 314,57 лв. 

Превишение на разходите за одит: 187,80 лв. 

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

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

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

подписано допълнително споразумение. 

4. Приема да се финансира втори етап на договор КП-06-Н47/12 от 03.12.2020 г., като 

се сключи допълнително споразумение в размер на 41 455,87 лв., като предвидената 

за втори етап сума от 59 999,50 лв. е резуцирана по коефициент 0,7 и от нея е 

приспадната сумата по т. 6 – 543,78 лв. (и сумата на непризнатите разходи в размер на 

0,00 лв). 

5. Частта от неизразходваните средства (общо 13 506,65 лв.) от първи етап, 

представляваща 25% от преките допустими разходи за етапа (51 851,50 лв.), в размер 

на 12 962,87 лв. да се прехвърли за втори етап на договора. 

6. Останалата част от неизразходваните средства от първия етап в размер на  543,78  

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

на договора. 

7. Сумата на неизразходваните средства в размер на 12 962,87 лв. да бъде прехвърлена 

и отчетена към втория етап.   
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8. Сумата на преразхода по перо „Разходи за външни услуги“ от финансовия план в 

размер на 12,02 лв. да бъде компенсирана от предвидените средства за втория етап по 

същото перо на финансовия план. 

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

286,53 лв. да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап по същото перо на 

финансовия план. 

10. Сумата за отчитане на втория етап следва да е 60 249,05 лв., от които 5 286,53 лв. 

за ДМА. 

 

 

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

КП-06-ДО02/2 от 15.12.2020 г., финансиран по програма ERA-NET RUS-Plus, с ръководител 

доц. д-р М. Александрова-Пандиева на тема „Контролируем синтез, експерименталнo 

характеризиране и моделиране на усъвършенствани хибридни наноматериали и покрития с 

желани свойства за развитието на ново поколение високоефективни сензори с различни 

сензорни механизми, за околната среда и здравето (CarbyneSense)“, базова организация 

Технически университет - София. 

 

Изпълнение на проекта в проценти според чл. 82 от ПФНИ: 98,5% (97%; 100%) 

Първоначална обща сума на договора: 150 000,00 лв. 

Преведени средства: 75 000,00 лв. 

Неизразходвани средства: 9 990,86 лв. 

Непризнати разходи от финансовия одитор: 0,00 лв. 

Признати разходи от финансовия одитор: 65 009,14 лв. 

Брой докторанти в проекта: 2 

Брой млади учени в проекта: 3 

Брой научни публикации (общо): 5  

 От тях с импакт фактор: 4 

 От тях с импакт ранг: 1 

От тях с изказана благодарност към ФНИ: 5 (от които 1 с благодарност и към 

друг проект)  

Участия в международни научни форуми: 2 

Оценка Експерт 1: Добър 

Оценка Експерт 2: Много добър 

Предложение за оценка: Много добър 

 

Решение на ПНЕК:  

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

на научната част по договор КП-06-ДО02/2 от 15.12.2020 г. 

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

2593/13.07.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са признати и 

законосъобразни в размер на 65 009,14 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-ДО02/2 от 15.12.2020 г. в 

размер на 75 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 990,86 лв. (14,27% от преките допустими 

разходи (70 000 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора, е 84 990,86 лв. 
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Решение на ИС:  

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

научната част по договор КП-06-ДО02/2 от 15.12.2020 г. 

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

ФНИ-2593/13.07.2022 г. от регистриран одитор с № 051, че разходите по договора са 

признати и законосъобразни в размер на 65 009,14 лв. и сума на непризнатите разходи 

в размер на 0,00 лв. 

3. ПНЕК приема да се финансира втори етап на договор КП-06-ДО02/2 от 15.12.2020 

г. в размер на 75 000 лв. 

4. Сумата на неизразходваните средства от 9 990,86 лв. (14,27% от преките допустими 

разходи (70 000 лв.) да бъде прехвърлена и отчетена към втория етап на договора.  

5. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап на договора, е 84 990,86 лв. 

 

1.7.9. Доклад с вх. № ФНИ-2820 от 27.07.2022 г. от доц. д-р Р. Миронов, ръководител на 

договор КП-06-Н27/16 от 16.12.2018 г. на тема „Разработване на ефективни методи и 

алгоритми за тензорно-базирана обработка и анализ на многомерни изображения с 

приложение в интердисциплинарни области“, базова организация Технически университет – 

София. 

Относно: Удължаване на срока на Втори етап на договора с 12 (дванадесет) месеца до 

13.01.2024 г. Няма предходно удължаване за Втори етап на договора. Промяната е 

съгласувана с ръководството на базовата организация. Втори етап е стартирал на 

13.07.2021 г. 

Обосновка: Удължаването се налага поради отлагане на участието в голяма част от 

международните конференции, които включват тематиката на проекта, а средствата за 

участие остават неусвоени. Друга причина е натрупано забавяне в изпълнението на 

планираните дейности, поради забавяне на процедури по ЗОП.  

Решение на ПНЕК: 

След преглед на постъпилите документи в съответствие с Вътрешните правила за 

прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ, ПНЕК по Технически науки 

установи, че промяната отговаря на изискванията на Правилника на ФНИ и Насоките за 

конкурса и приема Втори етап на договор КП-06-Н27/16 от 16.12.2018 г. да се удължи с 

12 месеца до 13.01.2024 г., като се сключи допълнително споразумение. Срок за предаване 

на отчета – 13.02.2024 г.  

 

Решение на ИС: 

Приема Втори етап на договор КП-06-Н27/16 от 16.12.2018 г. да се удължи с 12 

месеца до 13.01.2024 г., като се сключи допълнително споразумение. Срок за 

предаване на отчета – 13.02.2024 г.  

 

1.7.10. Доклад с вх. № ФНИ-2869 от 01.08.2022 г. от доц. д-р С. Славов, ръководител на 

договор КП-06-Н57/6 от 16.11.2021 г., на тема „Теоретично и експериментално изследване 

на модели и алгоритми за формиране и контрол на специфични релефни текстури по 

различни видове функционални повърхнини“, базова организация Технически университет 

– Варна. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив за Първи етап на договора, както следва: 

Напускащи членове: 

ас. инж. К. Калинков – поради невъзможност за продължаване работа по договора 
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инж. К. Пройнов – поради невъзможност за продължаване работа по договора 

Нови членове: 

маг. инж. Л. Си Бао Пейдзю Ван – млад учен 

маг. инж. Ш. Ружди Илияз – млад учен 

Приложени са:  

 Декларации за съгласие за включване в колектива от Л. Си Бао Пейдзю Ван и Ш. 

Илияз с приложени научни биографии; 

 Писмено съгласие на напускащите членове на научния колектив; 

 Актуализиран списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема промените в научния колектив по договор КП-06-Н57/6 

от 16.11.2021 г., както следва: 

Напускащи членове: 

ас. инж. К. Калинков  

инж. К. Пройнов  

Нови членове: 

маг. инж. Л. Си Бао Пейдзю Ван  

маг. инж. Ш. Ружди Илияз  

 

Решение на ИС: 

Приема промените в научния колектив по договор КП-06-Н57/6 от 16.11.2021 г., 

както следва: 

Напускащи членове: 

ас. инж. К. Калинков  

инж. К. Пройнов  

Нови членове: 

маг. инж. Л. Си Бао Пейдзю Ван  

маг. инж. Ш. Ружди Илияз  

 

1.7.11. Доклад с вх. № ФНИ-3150 от 07.09.2022 г. от доц. д-р В. Дякова, ръководител на 

договор КП-06-Н37/13 от 06.12.2019 г. на тема „Изследване на реологичното и корозионно 

поведение на аморфни сплави на алуминиева основа“, базова организация Институт по 

металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеро динамика "Акад. А. 

Балевски", БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив и включване на проф. д-р С. Гюров. 

Обосновка: Промяната засяга изпълнението на Втори етап на договора. Включването на 

проф. Гюров ще допринесе за съществен напредък по задачите в работната програма. 

Приложени са:  

 Заявление от проф. С. Гюров за включването му в научния колектив, придружено с 

научна биография; 

 Актуализиран и подписан списък на научния колектив. 

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема проф. д-р С. Гюров да бъде включен в научния колектив 

по договор КП-06-Н37/13 от 06.12.2019 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема проф. д-р С. Гюров да бъде включен в научния колектив по договор КП-06-

Н37/13 от 06.12.2019 г. 
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1.7.12. Доклад с вх. № 0907/102 от 08.09.2022 г. от проф. дн К. Вутова, ръководител на 

договор ДН17/9 от 2017 г. на тема „Получаване на свръхчисти материали от първични и 

техногенни суровини“, базова организация Институт по електроника, БАН. 

Относно: Промяна в състава на научния колектив и включване на инж. маг. М. Марков– 

млад учен. 

Обосновка: Промяната засяга изпълнението на Втори етап на договора. Включването на М. 

Марков ще даде възможност за обогатяване на практическия му опит и на неговото 

професионално развитие и ще подпомогне работата по проекта. 

Приложени са: 

 Заявление от маг. инж. М. Марков за включването му в научния колектив, придружено 

с научна биография; 

 Актуализиран списък и съгласие от членовете на научния колектив по договор 

ДН17/9 от 2017 г. 

 Подпис на ръководителя на базовата организация за съгласие с исканата промяна.  

Решение на ПНЕК: 

ПНЕК по Технически науки приема да бъде включен маг. инж. М. Марков в научния 

колектив по договор ДН17/9 от 2017 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде включен маг. инж. М. Марков в научния колектив по договор ДН17/9 

от 2017 г. 
 

1.7.13. Доклад с вх. № ФНИ-3226 от 15.09.2022 г. от акад. Я. Иванов, ръководител на договор 

КП-06-НП3/48 от 16.11.2021 г., списание SERIES ON BIOMECHANICS, базова организация 

Институт по механика, БАН. 

Относно: Удължаване на срока за отчитане на договора с два месеца.  

Обосновка: Необходимостта от удължаване се налага поради забавяне изпълнението на 

договора, свързано с ограничителните мерки във връзка с COVID пандемията.  

Решение на ПНЕК: 
ПНЕК по Технически науки не приема искането поради липса на процедура, съгласно ПФНИ 

за удължаване на срока за отчитане. След предаване на технически и финансов отчет ПНЕК 

приема, че в съответствие с чл. 6 (4) от подписания договор за финансиране екземпляри от 

изданията могат да бъдат предадени до два месеца след изтичането му. Срок за предаване на 

технически и финансов отчет – 16.12.2022 г. Срок за предаване на печатни издания – 

16.01.2023 г. 

  

Решение на ИС: 
Не приема искането поради липса на процедура, съгласно ПФНИ за удължаване на 

срока за отчитане на договорите по Конкурс „Българска научна периодика“.   

 

 

1.8. 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.  

 

Решение на ИС: 
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Приема да бъде публикувана на сайта на Фонд „Научни изследвания“ покана към 

учени за членове на ПНЕК по Технически науки за допълване състава ѝ, с краен срок 

до 14 октомври 2022 г. 

 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклади на ВНЕК. 

2.1. Доклади с вх. № ФНИ-3399/29.09.2022 г. и № ФНИ-3398/29.09.2022 г. от проф. дбн 

Людмил Кирацов, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Биологически науки към Фонд „Научни изследвания“ относно проверка за 

административно съответствие и допустимост на подадени проектни предложения 

по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 

г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.”. 

  

2.2. Доклади с вх. № ФНИ-3313/23.09.2022 г. и № ФНИ-3314/23.09.2022 г. от проф. дмн 

Цонка Байчева, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Математически науки и информатика към Фонд „Научни изследвания“ относно 

проверка за административно съответствие и допустимост на подадени проектни 

предложения по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания– 2022 г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.3. Доклади с вх. № ФНИ-3392/28.09.2022 г. и № ФНИ-3393/28.09.2022 г. от доц. д-р 

Параскев Недялков, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Медицински науки към Фонд „Научни изследвания“ относно проверка за 

административно съответствие и допустимост на подадени проектни предложения 

по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 

г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.4. Доклади с вх. № ФНИ-3371/27.09.2022 г., № ФНИ-3372/27.09.2022 г., № ФНИ-

3458/30.09.2022 г. и № ФНИ-3459/30.09.2022 г. от доц. д-р Николай Рачев, 

Председател на Временната научно-експертна комисия по Науки за Земята към 

Фонд „Научни изследвания“ относно проверка за административно съответствие и 

допустимост на подадени проектни предложения и допускане до оценяване след 

проверката на изискванията за административно съответствие и допустимост по 

Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.” и 

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

постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.5. Доклади с вх. № ФНИ-3293/21.09.2022 г., № ФНИ-3294/21.09.2022 г., № ФНИ-

3429/29.09.2022 г. и № ФНИ-3431/29.09.2022 г. от проф. Соня Милева, Председател 

на Временната научно-експертна комисия по Обществени науки към Фонд „Научни 

изследвания“ относно проверка за административно съответствие и допустимост на 

подадени проектни предложения и допускане до оценяване след проверката на 

изискванията за административно съответствие и допустимост по Конкурси - 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.” и „Конкурс 
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за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.6. Доклади с вх. № ФНИ-3329/26.09.2022 г. и № ФНИ-3328/26.09.2022 г. от проф. д-

р Ангел Ангелов, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Селскостопански науки към Фонд „Научни изследвания относно проверка за 

административно съответствие и допустимост на подадени проектни предложения 

по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 

г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.7. Доклади с вх. № ФНИ-3304/23.09.2022 г. и № ФНИ-3305/23.09.2022 г. от проф. д-

р Огнян Бумбаров, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Технически науки към Фонд „Научни изследвания“ относно проверка за 

административно съответствие и допустимост на подадени проектни предложения 

по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 

г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.8. Доклади с вх. № ФНИ-3280/20.09.2022 г., № ФНИ-3285/20.09.2022 г., № ФНИ-

3418/29.09.2022 г. и № ФНИ-3417/29.09.2022 г. от доц. д-р Светослав Колев, 

Председател на Временната научно-експертна комисия по Физически науки към 

Фонд „Научни изследвания“ относно проверка за административно съответствие и 

допустимост на подадени проектни предложения и допускане до оценяване след 

проверката на изискванията за административно съответствие и допустимост по 

Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.” и 

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

постдокторанти – 20221 г.”. 

 

2.9. Доклади с вх. № ФНИ-3295/21.09.2022 г., № ФНИ-3296/21.09.2022 г., № ФНИ-

3434/30.09.2022 г. и № ФНИ-3432/30.09.2022 г. от проф. д-р Стефан Цаковски, 

Председател на Временната научно-експертна комисия по Химически науки към 

Фонд „Научни изследвания“ относно проверка за административно съответствие и 

допустимост на подадени проектни предложения и допускане до оценяване след 

проверката на изискванията за административно съответствие и допустимост по 

Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 г.” и 

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

постдокторанти – 2022 г.”. 

2.10. Доклади с вх. № ФНИ-3386/28.09.2022 г. и № ФНИ-3385/28.09.2022 г. от доц. д-р 

Румелина Василева, Председател на Временната научно-експертна комисия по 

Хуманитарни науки към Фонд „Научни изследвания“ относно проверка за 

административно съответствие и допустимост на подадени проектни предложения 

по Конкурси - „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2022 

г.” и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.”. 

 

2.11. Доклад с вх. № ФНИ-3304/23.09.2022 г. от проф. Румяна Вацева, Председател 

на Временната научно-експертна комисия по Конкурс Българска научна периодика 
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– 2023 г. към Фонд „Научни изследвания“ относно проверка за административно 

съответствие и допустимост на подадени проектни предложения и допускане до 

оценяване след проверката на изискванията за административно съответствие и 

допустимост по Конкурс Българска научна периодика – 2023 г. 
 

Решение ИС:  
1. Приема за сведение изброените по-горе доклади от ВНЕК по 10 научни 

направления и ВНЕК по Българска научна периодика – 2023 г. 

2. Възлага съгласно чл. 51, ал. 3 от ПФНИ да бъдат публикувани недопуснатите 

до оценяване проектни предложения на интернет страницата на ФНИ. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади на управителя. 

3.1. Доклад с вх. № ФНИ-3177 от 09.09.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ, относно участие на ФНИ през 2022/2023 г. в конкурс по програма BiodivMon. 

 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в конкурс по програма BiodivMon 

през 2022/2023 г. Определя общ индикативен бюджет от страна на ФНИ в размер 

на 750 000 лева за целия конкурс, като ще бъдат финансирани до 3 проекта с 

максимална сума за един проект до 250 000 лева и срок за изпълнение от 24 до 36 

месеца. 

 

3.2. Доклад с вх. № ФНИ-3244 от 16.09.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ, относно участие на Фонд „Научни изследвания“ в партньорство по програма 

CORE Organic Network в областта на биологичното производство по Рамкова програма 

"Хоризонт Европа". 

 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да се включи в партньорство по програма 

CORE Organic Network по Рамкова програма "Хоризонт Европа".  

 

3.3. Доклад с вх. № ФНИ-3406 от 28.09.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ, относно участие на ФНИ през 2022/2023 г. в конкурс по програма DUT (Driving 

Urban Transitions). 

 

Решение на ИС: 

Приема Фонд „Научни изследвания“ да участва в конкурс по програма DUT 

(Driving Urban Transitions) през 2022/2023 г. Определя общ индикативен бюджет 

от страна на ФНИ в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като ще бъдат 

финансирани до 3 проекта с максимална сума за един проект до 250 000 лева и 

срок за изпълнение от 24 до 36 месеца. 

 

3.4. Доклад с вх. № ФНИ-3404 от 29.09.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ относно участие на ФНИ в среща на финансиращите организации по програма 

ERA-MIN III. 

 

Решение на ИС:  
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Приема да бъде командирована проф. д-р И. Пейчева – член на ИС на ФНИ за 

периода 28.11-01.12.2022 г. до гр. Лиеж, Белгия за участие като представител на 

ФНИ в среща на финансиращите организации по програма ERA-MIN III. 

Командировката е с право на пътни разходи, като пътуването ще се осъществи 

със самолет, дневни пари за 4 дни, разходи за настаняване, медицинска 

застраховка и трансфер от и до летище, съгласно Наредбата за командировките в 

страната и чужбина.  

 

 

3.5. Доклад с вх. № ФНИ-3405 от 29.09.2022 г. от проф. дхн Ю. Кълвачев, управител на 

ФНИ, относно одобрен за финансиране проект с участие на български научен колектив 

по програма Biodiversa+_BiodivProtect от конкурс 2021 год. 

 

Проектно предложение: ФНИ-4339 от 29.11.2021 г./ Biodiversa2021-276   

Акроним на проекта: TransWILD 

Тема на проекта: Трансформиращо управление на дивата природа за 

подобряване на опазването на биологичното разнообразие и предоставянето на 

екосистемни услуги в споделени многофункционални ландшафти в Европа/ 

Transformative wildlife management to enhance biodiversity protection and ecosystem 

services provision in shared and protected multi-use landscapes across Europe 

Ръководител на българския колектив: проф. д-р С. Недков 

Кандидатстваща организация от България: Национален институт по 

геофизика, геодезия и география, БАН 

Заявен бюджет за българския колектив: 200 000 лева 

Срок за изпълнение: 3 години 

Оценка от международното оценяване: 13.9 

 

Решение на ИС: 

Приема да се финансира проектно предложение с вх. № ФНИ-4339 от 29.11.2021 

г., с акроним TransWILD, с ръководител на българския научен колектив проф. д-

р С. Недков, за срок от 3 години на два етапа по 18 месеца, като финансирането 

да се извърши за всеки етап в размер на 50% от общата стойност на договора, или 

100 000 лв., като първия транш да се изплати от ГОП на ФНИ за 2022 г.  

 

 

3.6. Доклад с вх. № ФНИ-3419 от 29.09.2022 г. от Бояна Русанова – младши експерт, 

секретар на НЕК относно допусната техническа грешка в протокол №23 от 29.07.2022 г. 

на Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“, в т. 1.8.5.  отнасяща се до номера 

на проект по договор КП-06 Н43/2 от 30.09.2020 г. 

Вместо: 

Решение на ИС: 

1. Ha основание чл. 82 от ПФНИ и липсата на научни публикации, ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по Договор КП-06-Н43/2 от 27.11. 2020 г. 

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

2175 от 21.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0608 че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 53 832,51 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. Приема да се финансира втори етап по Договор КП-06-Н43/2 от 27.11.2020 г. в размер на 
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41 580,00 лв., като предвидената за втори етап сума в размер на 59 400,00 лв. е редуцирана с 

коефициент 0,7. Да бъде сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 5567,49 лв., 

представляваща 10,1% от ПДР (55 000), да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап. 

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 250,00 лв., да бъде 

прехвърлена и отчетена за втори етап. ( сумата от 9 750,00 лв. за ДМА и ДНМА е прехвърлена 

за втори етап с решение на ПНЕК в Протокол 2 от 01.10.2021 г.) 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 57 147,49 лв., от които 10 000 лв. 

за ДМА. 

 

Да се счита: 

1. Ha основание чл. 82 от ПФНИ и липсата на научни публикации, ИС приема оценка 

„Задоволителен“ на научната част по Договор КП-06-Н43/2 от 27.11. 2020 г. 

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

2175 от 21.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0608 че разходите по договора са признати 

и законосъобразни в размер на 53 832,51 лв. и сума на непризнатите разходи в размер на 0,00 

лв. 

3. Приема да се финансира втори етап по Договор КП-06-Н43/2 от 27.11.2020 г. в размер на 

41 580,00 лв., като предвидената за втори етап сума в размер на 59 400,00 лв. е редуцирана с 

коефициент 0,7 плюс заявената сума за втория етап на проекта допълнителна сума по т.7 от 

финансовия план за ДМА и ДНМА, в размер на 10 000 лв., или общо 51 580,00 лв. Да бъде 

сключено допълнително споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 5567,49 лв., 

представляваща 10,1% от ПДР (55 000), да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап. 

5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 250,00 лв., да бъде 

прехвърлена и отчетена за втори етап. (сумата от 9 750,00 лв. за ДМА и ДНМА е прехвърлена 

за втори етап с решение на ПНЕК в Протокол 2 от 01.10.2021 г.) 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 67 147,49 лв., от които 20 000 

лв. за ДМА. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде коригирано решението, както следва: 

1. Ha основание чл. 82 от ПФНИ и липсата на научни публикации, ИС приема 

оценка „Задоволителен“ на научната част по Договор КП-06-Н43/2 от 27.11. 2020 

г. 

2. Приема финансовия отчет на основание постъпило финансово становище, 

с вх. № ФНИ-2175 от 21.06.2022 г, от регистриран одитор с № 0608 че разходите 

по договора са признати и законосъобразни в размер на 53 832,51 лв. и сума на 

непризнатите разходи в размер на 0,00 лв. 

3. Приема да се финансира втори етап по Договор КП-06-Н43/2 от 27.11.2020 

г. в размер на 41 580,00 лв., като предвидената за втори етап сума в размер на 59 

400,00 лв. е редуцирана с коефициент 0,7 плюс заявената сума за втория етап на 

проекта допълнителна сума по т.7 от финансовия план за ДМА и ДНМА, в размер 

на 10 000 лв., или общо 51 580,00 лв. Да бъде сключено допълнително 

споразумение. 

4. Сумата на неизразходваните средства от първи етап, в размер на 5567,49 

лв., представляваща 10,1% от ПДР (55 000), да бъде прехвърлена и отчетена за 

втори етап. 
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5. Сумата на неизразходвани средства за ДМА по т. 7, в размер на 250,00 лв., 

да бъде прехвърлена и отчетена за втори етап. (сумата от 9 750,00 лв. за ДМА и 

ДНМА е прехвърлена за втори етап с решение на ПНЕК в Протокол 2 от 

01.10.2021 г.) 

6. Сумата, която трябва да бъде отчетена за втори етап е 67 147,49 лв., от които 2

 0 000 лв. за ДМА. 

 

 

3.7. Доклад с вх. № ФНИ-3223/14.09.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт 

на ФНИ относно актуализиране на Наръчник във връзка с одита на финансовите разходи 

по проекти от регистрираните одитори за финансиране на научни изследвания по 

Конкурс 2020 г. 

 

Решение на ИС: 

Приема предложеното актуализиране на Наръчник във връзка с одита на 

финансовите разходи по проекти от регистрираните одитори за финансиране на 

научни изследвания по Конкурс 2020 г., който да бъде качен на електронната 

страница на ФНИ. 

 

 

3.8. Доклад с вх. № 80/164 от 19.08.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт 

на ФНИ относно възражение с вх. N 0905/17 от 16.08.2022 г. от проф. Радослав Наков 

Директор на Геологически институт "Страшимир Димитров" – БАН. 

Обосновка: Договор ДФНИ Е02/4 от 2014 г. е прекратен след първия етап с решение на 

Изпълнителния съвет на ФНИ, съгл. Протокол №24/01.07.2016 г. и финансовият отчет е 

насочен за становище от одитор. В одиторския доклад с вх. №26/46 от 19.05.2016 г. са 

подробно описани недопустимите разходи по договора. Посочена е сумата на недопустимите 

разходи в размер на 27 501,88 лв. и на неизразходвани средства в размер на 13 115,67 лв. 

Сумата за възстановяване на ФНИ е 40 617,55 лв. 

При извършената проверка от АДФИ се констатира, че на бенефициентите е дадено право 

сами да определят размера на разходите по пера във Финансовия план, а ФНИ само го 

утвърждава при сключването на договора за БФ, без да се намесва в количествения и 

качествен обем на съдържанието му в т.ч. и сумата за придобиване на апаратура и 

оборудване, съобразявайки се с няколко изисквания, заложени в ПФНИ, Насоките и 

договора. 

 

Решение на ИС: 

Не приема възражение с вх. N 0905/17 от 16.08.2022 г. от проф. Радослав Наков 

Директор на Геологически институт "Страшимир Димитров" – БАН, тъй като не 

са взети под внимание допустимите разходите за амортизация на ДМА и ДНМА, 

които са определени съгласно насоките на конкурса и критериите на АДФИ при 

последвалата проверка през 2020 г. 

 

 

3.9. Доклад с вх. № 94ДД/29 от 12.09.2022 г. от г-жа Даниела Козовска, финансов експерт 

на ФНИ относно предоставяне на информация за извършена проверка на финансовото 

изпълнение на договори от конкурсна сесия 2014 год., в съответствие с чл. 5, т. 1 от 

Закона за АДФИ. 
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Съгласно решение на ИС от Протокол 10/21.01.2022 г. извърших преглед на Договорите по 

финансираните от ФНИ проектни предложения от конкурса от 2014 г., които нe са проверени 

от АДФИ и не са представили коригиращи отчети. Договорите са следните: 

 

1. Договор ДФНИ Б02/7 от 2014 г., базова организация ПУ-"Паисий Хилендарски", 

партньор Медицински университет-Пловдив. 

Сума за възстановяване: 12555,17 лв. 

 

2. Договор ДФНИ Б02/8 от 2014 г., базова организация Институт по физиология на 

растенията и генетика – БАН, партньори: Софийски университет "Св. Климент 

Охридски" и Лесотехнически университет – София. 

Сума за възстановяване: 292,70 лв. 

 

3. Договор ДФНИ Б02/22 от 2014 г., базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски", партньори Институт по органична химия с Център по 

фитохимия – БАН и Университет по хранителни технологии – Пловдив. 

Сума за възстановяване: 5298,46 лв. 

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН е уведомил ФНИ, че 

няма активи и няма да преизчислява разходите за амортизация. 

 

4. Договор ДФНИ Б02/24 от 2014 г., базова организация С У "Св. Кл. Охридски" ; 

Партньори - Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН, 

Медицински университет – София. 

Сума за възстановяване: 7924, 06 лв. 

- С У "Св. Кл. Охридски"- 4458,86 лв. 

- Медицински университет – София – 2230,20 лв. 

- Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН- 1235 лв. 

По сметката на ФНИ е възстановена сумата от 1235,00 лв. на 18.05.2021г. от 

партньора Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН. 

 

5. Договор ДФНИ Б02/25 от 2014 г., базова организация Институт по механика-БАН. 

Сума за възстановяване: 17584,05 лв. 

 

6. Договор ДФНИ Е02/1 от 2014 г., базова организация Институт по металознание, 

съоръжения и технологии-БАН. 

Сума за възстановяване: 10361,07 лв. 

 

7. Договор ДФНИ Е02/4 от 2014 г., базова организация Геологически институт 

"Страшимир Димитров" – БАН. 

Сума за възстановяване: 27501,88 лв. 

 

8. Договор ДФНИ Е02/7 от 2014 г., базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски", партньор Институт по почвознание, агротехнологии и защита 

на растенията "Никола Пушкаров" (София). 
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Сума за възстановяване: 4393,64 лв. 

 

9. Договор ДФНИ Е02/10 от 2014 г., базова организация Институт по механика-БАН. 

Сума за възстановяване: 495,38 лв. 

 

10. Договор ДФНИ Е02/19 от 2014 г., базова организация Минно-геоложки 

университет "Св. Иван Рилски ", партньор Софийски университет "Св. Климент 

Охридски". 

Сума за възстановяване: 10 430, 55 лв. 

 

С писмо с вх. номер 100117/4 от 18.05.21г. базова организация Минно-геоложки 

университет "Св. Иван Рилски" е уведомила ФНИ за изготвянето на коригиращ отчет 

и е възстановила сумата от 1393,50 лв. Остатъкът за възстановяване от 5843,30 лв. се 

дължи от партньора Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

11. Договор ДФНИ Е02/20 от 2014 г., базова организация УАСГ. 

Сума за възстановяване: 8 443,17 лв. 

12. Договор ДФНИ И02/2 от 2014 г., базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

Сума за възстановяване: 73 135,98 лв. 

 

13. Договор ДФНИ И02/3 от 2014 г., базова организация Институт по механика – 

БАН, партньори Институт по математика и информатика – БАН, Институт по 

невробиология – БАН, Медицински университет – София. 

Сума за възстановяване: 48,38 лв. 

 

14. Договор ДФНИ К02/10 от 2014 г., базова организация НБУ. 

Сума за възстановяване: 23 225,11 лв. 

 

15. Договор ДФНИ К02/14 от 2014 г., базова организация Софийски университет "Св. 

Климент Охридски". 

Сума за възстановяване: 9 844,87 лв. 

 

16. Договор ДФНИ Т02/6 от 2014 г., базова организация Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика-БАН. 

Сума за възстановяване: 5368,82 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема представената информация, съгласно чл. 5, т. 1 от Закона за АДФИ и възлага 

да бъде изпратена до АДФИ със списък на съответните базови организации. 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Процедура по ПВУ - "Създаване на мрежа от изследователски 

висши училища". 
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4.1. В съответствие с решение на Министерски съвет (Протокол № 28 от 06.07.2022 г.) проф. 

дхн Ю. Кълвачев представи документите по Процедурата чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ "Създаване на мрежа от изследователски висши училища", 

в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, които са съгласувани с 

Министерството на финансите. 

 

Решение на ИС: 

1. Приема представените документи съгласувани с Министерството на финансите по 

Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

"Създаване на мрежа от изследователски висши училища", в изпълнение на 

Националния план за възстановяване и устойчивост. 

2. Приема да бъде обявена Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ "Създаване на мрежа от изследователски висши училища", в 

изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на електронната 

страница на ФНИ, след като бъде подписано тристранното споразумение между 

Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и 

Министерство на иновациите и растежа. 

4.2. Във връзка с решение прието в Протокол 24/22.08.2022 г., т. 2.1. от Дневния ред за 

определяне на учени отговарящи за мрежа от изследователски висши училища – ПВУ и отказ 

от участие на чл. кор. Проф. В. Божинов, проф. И. Костова и допълване с учен отговарящ за 

Медицински университет – София, се приема следното: 

 

Решение на ИС: 

Коригира се решение прието в Протокол 24/22.08.2022 г., т. 2.1. от Дневния ред за 

определяне на учени отговарящи за мрежа от изследователски висши училища – ПВУ, 

както следва: 

Университет Учен - експерт 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

 

Проф. В. Великова 

ИФРГ- БАН 

 

Медицински университет – София 
Проф. дн Сорен Хайрабедян 

Институт по биология и имунология, 

БАН 

 Б на размножаването 
Медицински университет – Варна 

 

Проф. Д. Чаръкчиев 

Медицински Университет - София 

Медицински университет – Пловдив 

 

 

Ще бъде определен на следващото 

заседание 

 

Технически университет – София 

 

Доц. М. Гайдаров 

ИЯИЯЕ - БАН 

Химикотехнологичен и металургичен университет – 

София 

Проф. Р. Николова 

Софийски Университет - ФХФ 
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Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

Проф. Цв. Бабева 

Институт по оптически материали и 

технологии, БАН 

Тракийския университет – Стара Загора 

 

Акад. Проф. А. Павлов 

УХТ - Пловдив 

Медицинския университет – Плевен 

 

Доц. П. Недялков 

Медицински Университет - София 

 

 

 

По т. 5 от дневния ред – Разни. 

5.1. Отчет с вх. № ФНИ-2460/06.07.2022 г. от проф. Ирена Пейчева, член на Изпълнителния 

съвет относно Командировъчна Заповед № РД-03/3 от 30.05.2022 г. за участие в работна 

среща на финансиращите организации по програма ERA-MIN3 за периода 20.06.-23.06.2022 

г. 

 

Решение на ИС: 

 Приема за сведение. 

 

5.2. Постъпила покана по електронната поща от Kick-start of the European Mission network of 

TRAMI (CSA on Transnational Cooperation on the EU-Mission Approach) относно участие на 

представител от Фонд „Научни изследвания“. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде командирован доц. Божин Божинов, член на Изпълнителния съвет, за 

периода 18.10.2022 -20.10.2022 г. в Брюксел, Белгия, който да вземе участие в среща 

на Kick-start of the European Mission network of TRAMI (CSA on Transnational 

Cooperation on the EU-Mission Approach) с право на пътни разходи, като пътуването 

ще се осъществи със самолет, дневни пари за 3 дни, разходи за настаняване, 

медицинска застраховка и трансфер от и до летище, съгласно Наредбата за 

командировките в страната и чужбина.  

 

 

Секретари:……………….     Председател: …………………… 

  

(доц. Боряна Хаджиева)     (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

 ………………………. 

 

(Ивета Цонева) 
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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…………………………………………….. 

 


