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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е юридическо лице със седалище София - 

второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката. Фондът 

има за цел да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на 

научните изследвания в Република България. Фондът е създаден със Закона за насърчаване 

на научните изследвания в България и дейността му се осъществява в съответствие с 

Правилник на Фонд „Научни изследвания“, издаден от министъра на образованието и 

науката,  съгласувано с министъра на финансите. 

Дейността на Фонд „Научни изследвания“ се осъществява в съответствие с:  

1. Европейската рамка за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и 

иновации; 

2. Националната стратегия за научни изследвания;  

3. Националната програма за реформи;  

4. Рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други 

европейски и международни инициативи;  

5. Европейската и националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура. 

 

Съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република 

България 2017-2030 г. „По-добра наука за по-добра България“ ФНИ е основен инструмент 

за финансиране на научни изследвания на конкурсен принцип в страната. След приемането 

през 2016 г. на промени в Закона за насърчаване на научните изследвания и на нов 

Правилник на Фонда правилата за неговата работа бяха променени и през три 

последователни години бяха проведени конкурси за финансиране на проекти за научни 

изследвания по научни области, както и конкурси за проекти на млади учени и 

постдокторанти и за Българска научна периодика. През този период бяха проведени и 

конкурси по двустранно сътрудничество и редица международни научни програми (ЕРА-

Нет). 
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Основните проблеми, стоящи пред ФНИ, са недостатъчният бюджет за финансиране на 

проекти, недостатъчен брой компетентни оценители на проектни предложения и кратък 

срок за оценяване на проектните предложения, недостатъчен административен персонал на 

Фонда, липса на електронна система за подаване, оценка и управление на проекти, която да 

е съгласувана с нормативно определените процедури. 

От 2009 до 2016 г. бюджетът на Фонда е намален от около 70 млн. лв. до 15.2 млн. лв. 

през 2016 г. През 2017 г. бюджетът нараства с 1 млн. лв. до 16.2 млн. лв. През 2014 и 2015 

г. значителна част от предвидения бюджет на Фонда не се изразходва, но от 2016 г. целият 

бюджет се изразходва за проекти за научни изследвания и други разходи, предвидени в 

ЗННИ, ПФНИ и Годишната оперативна програма (ГОП) на Фонда (Фиг. 1). През 2018 г. 

бюджетът на ФНИ като второстепенен разпоредител към МОН беше определен на 

15 739 000 лв. Тази сума беше предвидена за изплащане на суми за текущи проекти по 

конкурси от предни години, в съответствие с ГОП. Допълнително с ПМС бяха представени 

8 000 000 лв. за нови конкурси, с които общо бюджетът на ФНИ за 2018 г. достигна 

23 739 000 лв. (Фиг. 1). 
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Дори и с увеличението на бюджета на ФНИ през 2018 г. относителният бюджет за 

проектно финансиране на научните изследвания в евро на глава от населението за България, 

1.5 евро, остава сред най-ниските в ЕС. За сравнение, стойностите за Португалия и 

Словения са между 20 и 30 евро, а за Словакия е 5 евро.  

 

На следната схема е показана структурата на Фонд „Научни изследвания“: 

 

Изпълнителен съвет 

Управител 

Постоянни научно-експертни комисии Временни научно-експертни комисии 

Биологически науки Биологически науки 

Математически науки и информатика Математически науки и информатика 

Медицински науки Медицински науки 

Обществени науки Обществени науки 

Селскостопански науки Селскостопански науки 

Технически науки Технически науки 

Физически науки и Науки за земята Физически науки и Науки за земята 

Химически науки Химически науки 

Хуманитарни науки Хуманитарни науки 

 Двустранно и международно сътрудничество 

 Процедури за програма КОСТ и научни форуми 

Секретари на научно-експертни комисии 

 

Щатният административен персонал във ФНИ е 12 души, от които управител, седем 

секретари на НЕК и друг административен персонал. В Приложение 1 е представен списък 

на Изпълнителния съвет на ФНИ и на съставите на ПНЕК и ВНЕК за 2018 г.  
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2. КОНКУРСИ НА ФНИ ПРЕЗ 2018 Г.  

 

В Таблица 1 са описани конкурсите, проведени от ФНИ през 2018 г. Всички суми в отчета 

са в лева. 

 

Таблица 1. Основни параметри на конкурсите, проведени от ФНИ през 2018 г. (сумите 

са в лева). 

 

Конкурс Общ 
бюджет 

Макс. сума 
на проект 

Срок 
/етапи 

Сума за 
2018 г. 

Срок 

ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

9 571 429 120 000 36 мес. 
/2 

3 350 000 
35% 

5.09 

ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

5 714 286 120 000 36 мес. 
/2 

2 000 000 
35% 

5.09 

ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И 
ПОСТДОКТОРАНТИ 

1 000 000 20 000 24 мес. 
/1 

500 000 
50%  

5.09 

БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА 400 000 7 000 12 мес. 
/1 

400 000 
100% 

12.09 

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Китай – изследователски проекти 
Франция 
Китай 
Унив. агенция на Франкофонията 
Индия 

 
600 000 
140 000 
200 000 

60 000 
400 000 

 
300 000 

14 000 
28 000 
12 000  
28 000 

 
36 мес./2 
24 мес./1 
24 мес./1 
24 мес./1 
24 мес./1 

 
0 

70 000 
100 000 

30 000 
0 

 
- 

25.10 
25.09 
18.10 
26.11 

ЦЕРН 780 000 380 000 36 мес./2 100 000 5.10 

Програми ЕРА-Нет   24-36 
мес. 

250 000  - 

Програма КОСТ  40 000 24 мес. 
/1 

600 000 - 
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Международни научни форуми в 
България 

 9 000  400 000 - 

 

За всеки конкурс са представени данните за параметрите на конкурса, както и за 

предвиденото и одобреното финансиране, броят кандидатствали и одобрени проекти, 

статистическа информация по научни области и тип научни организации. Информация за 

проведеното оценяване по конкурсите са направени поотделно за всяка научна област, по 

която е проведено оценяването на проектните предложения. 

За всички обявени конкурсни сесии на Фонда през 2018 год. са изготвени Насоки за 

кандидатстване, съгласно Правилника на Фонд „Научни изследвания“, които са 

съгласувани по установения ред с Министерството на финансите. 

 

2.1. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 

 

През 2018 г. за трета поредна година ФНИ проведе конкурс за финансирането на 

проекти за фундаментални научни изследвания, насочени към чистите фундаментални 

изследвания в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 

в Република България 2017-2030. Целта на конкурса беше да допринесе за изпълнението на 

следните цели на Стратегията: 

 Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и 

качество на международно видимата научна продукция. 

 Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, 

свързани с проблеми от регионално и национално значение. 

 Разширяване на участието на българската научна общност в европейското 

изследователско пространство и разширяване на международното научно 

сътрудничество. 

 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2018 

г. беше 9 571 429 лв., от които 4 785 714 лв. (50% от общия размер) за първия етап на 

проектите. През 2018 г. беше предвидено на бенефициентите да бъдат изплатени 35% от 
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сумата по проекта, а останали 15% за първия етап да бъде изплатена от бюджета на ФНИ за 

2019 г.  

 

Таблица 2. Предварително разпределение на наличния общ бюджет на конкурса за 

фундаментални научни изследвания по научни области 

Научна област 
Бюджет за 

двата етапа, лв. 
Бюджет за  
ЕТАП I , лв. 

Процент от  
общия бюджет  

Биологически науки 1 340 000 670 000 14% 

Математически науки и информатика 670 000 335 000 7% 

Медицински науки 861 429 430 714 9% 

Науки за земята 478 571 239 286 5% 

Обществени науки 861 429 430 714 9% 

Селскостопански науки 765 714 382 857 8% 

Технически науки 1 627 143 813 572 17% 

Физически науки 1 148 571 574 286 12% 

Химически науки 957 143 478 571 10% 

Хуманитарни науки 861 429 430 714 9% 

 

Проектите се финансират с максимална сума от 120 000 лв., като финансирането е за 

три години. Дейностите по проектите са разделени на 2 етапа с междинен отчет в края на 

първи етап. Конкурсът беше обявен на 9.07.2018 г. с краен срок за подаване на проектните 

предложения – 5.09.2018 г.  

 

2.1.1. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ 
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В предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2018“ за научно направление „Биологически науки“ сумата е определена на 

1 340 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението са 42 бр.  Оценяването 

на проектите, разпределени към ВНЕК по Биологически науки, беше извършено съгласно 

Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в Насоките за кандидатстване 

в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и 

плана за изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от 

изпълнението на проекта върху обществото;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма 

направени предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

41 броя проектни предложения участват в класирането, тъй като комплексната им 

числова оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК по Биологически науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ да бъдат финансирани 13 проектни предложения с получена обобщена 

числова оценка над 98 точки на обща стойност 1 529 564,39 лв., предложението е утвърдено 

от ИС. Също така ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет на ФНИ при наличие на 

допълнителни възможности по този конкурс да бъдат финансирани и част от резервните 

проектни предложения, които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за 

финансиране поради недостиг на достатъчно средства. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“   допълнително 

се финансират още 4 проектни предложения (първите по низходящ ред резерви) с обща 

сума за финансиране 480 000 лв.  

С решение на Изпълнителния съвет подписването на договор с един от одобрените 

за финансиране проекти беше отложено до изясняване (със съдействие на външни експерти, 

определени от ПНЕК) дали има съвпадение на дейности с друго проектно предложение. 



 
 

9 
 

Общата сума за финансиране на проекти в научното направление, за която са подписани 

договори, е 1 889 564 лв.  Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Биологически 

науки“ на 16 бр. класирани и финансирани проектни предложения за първи транш от 

сключения договор е 661 347,50 лв.  

 

2.1.2. МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА 

В предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2018“ за научно направление „Математически науки“ сумата е определена 

на 670 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението са 12 бр.  Оценяването 

на проектите, разпределени към ВНЕК по Математически науки и информатика, беше 

извършено съгласно Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в 

Насоките за кандидатстване в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и 

включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и 

плана за изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от 

изпълнението на проекта;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма 

направени предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

В класирането участват 11 проектни предложения, тъй като комплексната им числова 

оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК по Математически науки и информатика предлага на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания“ да бъдат финансирани 5 проектни предложения с получена 

обобщена числова оценка над 86 точки на обща стойност 599 911 лв., предложението е 

утвърдено от ИС. Също така ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет на ФНИ при наличие 

на допълнителни възможности по този конкурс да бъдат финансирани и част от резервните 
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проектни предложения, които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за 

финансиране поради недостиг на достатъчно средства. 

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Математически науки“ на 5 бр. 

класирани и финансирани проектни предложения за първи транш (35%) от сключения 

договор, е 209 968,85 лв. 

 

2.1.3. МЕДИЦИНСКИ НАУКИ 

В предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2018“ за научно направление „Медицински науки“ сумата е определена на 

861 429 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението са 30 бр.  Оценяването на 

проектите, разпределени към ВНЕК по Медицински науки, беше извършено съгласно 

Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в Насоките за кандидатстване 

в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ, и включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана 

за изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението 

на проекта;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма 

направени предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

В класирането участват 28 броя проектни предложения, тъй като комплексната им 

числова оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК по Медицински науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ да бъдат финансирани 7 проектни предложения с получена обобщена числова 

оценка над 96,5 точки на обща стойност 837 820 лв., предложението е утвърдено от ИС. 

Също така ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет на ФНИ при наличие на допълнителни 

възможности по този конкурс да бъдат финансирани и част от резервните проектни 



 
 

11 
 

предложения, които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за финансиране 

поради недостиг на достатъчно средства. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ допълнително 

се финансират още 5 проектни предложения (първите по низходящ ред резерви) с обща 

сума за финансиране 555 600 лв. Подписани са 12 бр. договори за финансиране. По четири 

от договорите постъпиха писма от базовите организации за отлагане на плащането на 

първия транш за 2019 г. (на обща сума 158 200 лв.). Така сумата, изплатена за 2018 г. в 

научно направление „Медицински науки“ за 8 бр. класирани и финансирани проектни 

предложения за първи транш от сключения договор, е 329 497 лв. 

 

2.1.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА 

В предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2018“ за научно направление „Науки за Земята“ сумата е определена на 478 

571 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението са 10 бр., като 1 проектно 

предложение не се допусна до оценяване и класиране поради неспазване на изискванията 

за административно съответствие и допустимост на основание чл. 51, ал. 2 от Правилника 

на ФНИ.   Оценяването на проектите,  разпределени към ВНЕК по Физически науки и Науки 

за Земята, беше извършено съгласно Методиката за оценка и класиране на проектите, 

определена в Насоките за кандидатстване в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника 

на ФНИ, и включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана 

за изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението 

на проекта върху обществото;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма 

направени предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 
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Всички 9 броя проектни предложения участват в класирането, тъй като комплексната 

им числова оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК по Физически науки и Науки за Земята предлага на Изпълнителния съвет на Фонд 

„Научни изследвания“ да бъдат финансирани 4 проектни предложения с получена 

обобщена числова оценка над 98 точки на обща стойност от 479 000 лв., предложението е 

утвърдено от ИС. Проектите с еднаква комплексна оценка са класирани на базата на 

точките, посочени от оценителите по критерий 4, и при необходимост по критерий 5, 

съгласно т. 6.3. от Насоките по конкурса. Също така ВНЕК предлага на Изпълнителния 

съвет на ФНИ при наличие на допълнителни възможности по този конкурс да бъдат 

финансирани и част от резервните проектни предложения, които са получили 70 или повече 

точки, но не са предложени за финансиране поради недостиг на достатъчно средства. 

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Науки за Земята“ на 4 бр. класирани 

и финансирани проектни предложения за първи транш от сключения договор, е 167 650 лв. 

 

2.1.5. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 

В предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 

2018“ за научно направление „Обществени науки“  сумата е определена на 861 429 лв. 

Постъпилите проектни предложения в направлението са 15 бр.  Оценяването на проектите,  

разпределени към ВНЕК по Обществени науки, беше извършено съгласно Методиката за 

оценка и класиране на проектите, определена в Насоките за кандидатстване в конкурса, в 

съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ, и включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и 

плана за изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от 

изпълнението на проекта върху обществото;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии.  



 
 

13 
 

Няма направени предложения от оценителите за изменение на заявените за 

финансиране суми. 

След извършване на административната проверка от ВНЕК до оценяване са 

допуснати всички 15 проектни предложения. 12 проектни предложения участват в 

класирането, тъй като комплексната им числова оценка е равна или надвишава праговата 

стойност от 70 точки. 

ВНЕК по Обществени науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ да бъдат финансирани 7 проектни предложения с получена обобщена числова 

оценка над 93 точки на обща стойност 837 565,69 лв., предложението е утвърдено от ИС. 

Също така ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет на ФНИ при наличие на допълнителни 

възможности по този конкурс да бъдат финансирани и част от резервните проектни 

предложения, които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за финансиране 

поради недостиг на достатъчно средства. 

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Обществени науки“ на 7 бр. 

класирани и финансирани проектни предложения за първи транш (35%) от сключения 

договор, е 293 147,99 лв. 

 

2.1.6. СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ 

Предварителният бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 

2018“ за научно направление „Селскостопански науки“ е определен на 765 714 лв. 

Постъпилите проектни предложения в направлението са 29 бр.  Оценяването на проектите,   

разпределени към ВНЕК по Селскостопански науки, беше извършено съгласно Методиката 

за оценка и класиране на проектите, определена в Насоките за кандидатстване в конкурса, 

в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ, и включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта върху обществото;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на проектните 

предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и обосновките 
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на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под формата на 

експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма направени 

предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

След извършване на административната проверка от ВНЕК до оценяване са 

допуснати всички 29 проектни предложения. 

В класирането участват 29 проектни предложения, тъй като комплексната им 

числова оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК по Селскостопански науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд 

„Научни изследвания“ да бъдат финансирани 6 проектни предложения с получена 

обобщена числова оценка над 96 точки на обща стойност 710 000,00 лв., предложението е 

утвърдено от ИС. Също така ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет на ФНИ при наличие 

на допълнителни възможности по този конкурс да бъдат финансирани и част от резервните 

проектни предложения, които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за 

финансиране поради недостиг на достатъчно средства. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ допълнително се 

финансират още 6 проектни предложения (първите 6 резерви) с обща сума за финансиране 

716 000 лв.  

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Селскостопански науки“ на 12 

бр. класирани и финансирани проектни предложения за първи транш (35%) от сключения 

договор, е 499 100 лв. 

 

2.1.7. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

Предварителният бюджет на ФНИ за научно направление „Технически науки“ по „Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.“ беше определен в размер 

на  1 627 143 лв. Общият брой на постъпилите проектни предложения в направлението беше 

48 проекта, като всички бяха допуснати до оценяване. В съответствие с чл. 53 от 

Правилника на ФНИ и съгласно „Методиката за оценка и класиране на проектите“, 

определена в Насоките за кандидатстване, оценяването на проектите, разпределени към 

ВНЕК по Технически науки, включваше следните етапи:  
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а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна числова оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии.  

Класираните в научното направление с комплексна числова оценка равна или надвишаваща 

праговата стойност от 70 точки бяха 45 проектни предложения. 

По предложение на ВНЕК по Технически науки и с решение на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания“ с Протокол № 40 от 03.12.2018 г., бяха финансирани 13 

проектни предложения с получена обобщена числова оценка над 92 точки на обща стойност 

1 530 500 лв. 

С решение на ИС на ФНИ с Протокол № 41 от 07.12.2018 г. бяха финансирани 

допълнително още 6 проектни предложения с обща сума за финансиране 720 000 лв.  

Сумата, предвидена за плащане с първи транш от първи етап през 2018 г. за 19 договора в 

научно направление „Технически науки“, беше в размер на 787 675 лв.  

 

2.1.8. ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 

В предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2018“ за научно направление „Физически науки“ сумата е определена на 1 

148 571 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението са 26 бр.  Оценяването на 

проектите, разпределени към ВНЕК по Физически науки и Науки за Земята, беше 

извършено съгласно Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в 

Насоките за кандидатстване в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ, и 

включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта върху обществото;  
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б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на проектните 

предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и обосновките 

на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под формата на 

експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма направени 

предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

Всички 26 броя проектни предложения участват в класирането, тъй като комплексна им 

числова оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК по Физически науки и Науки за Земята предлага на Изпълнителния съвет на Фонд 

„Научни изследвания“ да бъдат финансирани 10 проектни предложения с получена 

обобщена числова оценка над 98 точки на обща стойност 1 180 000 лв., предложението е 

утвърдено от ИС. Също така ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет на ФНИ при наличие 

на допълнителни възможности по този конкурс да бъдат финансирани и част от резервните 

проектни предложения, които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за 

финансиране поради недостиг на достатъчно средства. 

С решение на Изпълнителния съвет на фонд „Научни изследвания“ допълнително се 

финансира още едно проектно предложение (първата резерва) с обща сума за финансиране 

120 000 лв.  

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Физически науки“ на 11 бр. класирани 

и финансирани проектни предложения за първи транш от сключения договор, е 455 000 лв. 

 

2.1.9. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ 

В предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2018“ за научно направление „Химически науки“ сумата е определена на 

957 143 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението са 27 бр.  Оценяването на 

проектите, разпределени към ВНЕК по Химически науки, беше извършено съгласно 

Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в Насоките за кандидатстване 

в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ, и включва:  
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а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на проектните 

предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и обосновките 

на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под формата на 

експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма направени 

предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

Всички 27 броя проектни предложения участват в класирането, тъй като комплексна им 

числова оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК по химически науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ да бъдат финансирани 8 проектни предложения с получена обобщена числова 

оценка над 97 точки на обща стойност 960 000 лв., предложението е утвърдено от ИС. 

Проектите с еднаква комплексна оценка са класирани на базата на точките, посочени от 

оценителите по критерий 4, и при необходимост по критерий 5, съгласно т. 6.3. от Насоките 

по конкурса. Също така ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет на ФНИ при наличие на 

допълнителни възможности по този конкурс да бъдат финансирани и част от резервните 

проектни предложения, които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за 

финансиране поради недостиг на достатъчно средства. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ допълнително се 

финансират още четири проектни предложения (първите четири резерви) с обща сума за 

финансиране 470 000 лв.  

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Химически науки“ на 12 бр. класирани 

и финансирани проектни предложения за първи транш от сключения договор, е 500 500 лв. 

 

2.1.10. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

В предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2018“ за научно направление „Хуманитарни науки“ сумата е определена на 

861 429 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението са 16 бр.  Оценяването на 
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проектите, разпределени към ВНЕК по Хуманитарни науки, беше извършено съгласно 

Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в Насоките за кандидатстване 

в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ, и включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на проектните 

предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и обосновките 

на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под формата на 

експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма направени 

предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

В класирането участват 15 проектни предложения, тъй като комплексната им числова 

оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК по Хуманитарни науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ да бъдат финансирани 7 проектни предложения с получена обобщена числова 

оценка над 93 точки на обща стойност 822 118,76 лв., предложението е утвърдено от ИС. 

Също така ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет на ФНИ при наличие на допълнителни 

възможности по този конкурс да бъдат финансирани и част от резервните проектни 

предложения, които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за финансиране 

поради недостиг на достатъчно средства. 

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Хуманитарни науки“ на 7 бр. класирани 

и финансирани проектни предложения за първи транш (35%) от сключения договор, е 

287 741,57 лв.   

 

 На фигура 2 е показано разпределението на сумите по базовите организации – висши 

училища, институти на Българската академия на науките, институти на Селскостопанската 

академия и други научни организации. 
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Фиг. 2. Обща сума (в лв.) за финансиране в конкурса за фундаментални научни 

изследвания – 2018 по базови организации 

 

 

 

Фиг. 3. Брой подадени и брой финансирани проектни предложения в конкурса за 

фундаментални научни изследвания – 2018 по базови организации 

 

На фигура 3 е представен броят подадени и броят финансирани проектни предложения  в 

конкурса за фундаментални научни изследвания – 2018 по тип на базовата организация. 
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Най-много проектни предложения, 129, са подадени с базови организации – институти на 

БАН. Тези проектни предложения имат и най-висок процент успеваемост, 46%. С базови 

организации – висши училища, са подадени 96 проектни предложения с успеваемост 38%. 

Проектните предложения, подадени с базови организации – институти на ССА, са 15 като 

40% от тях са одобрени за финансиране. От други научни организации като базови 

организации са постъпили 14 проектни предложения, от които 29% са финансирани. 

Средният процент на успеваемост за конкурса е 41%. 

 

Таблица 3. Обобщени данни за финансираните проекти по конкурса за 

фундаментални научни изследвания - 2018 г. 

 

Научна област 
Подадени 
проекти 

Проекти 
одобрени за 
финансиране 

Обща сума 
за 

финансиране 

Суми за 
2018 г. 

(лв.) 

Биологически науки 41 16 1 889 564 661 348 

Математически науки и информатика  12 5 599 911 209 969 

Медицински науки  30 12 1 393 420 329 497 

Науки за земята 9 4 479 000 167 650 

Обществени науки 15 7 837 566 293 148 

Селскостопански науки 29 12 1 426 000 499 100 

Технически науки 48 19 2 250 500 787 675 

Физически науки 26 11 1 300 000 455 000 

Химически науки 27 12 1 430 000 500 500 

Хуманитарни науки  16 7 822 119 287 742 

Общо 253 105 12 428 080 4 191 628 
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2.2. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по 

обществени предизвикателства – 2018 

 

През 2018 г. ФНИ проведе нов тип конкурс за проектно финансиране за проекти за 

насочени фундаментални изследвания в изпълнение на Националната стратегия за развитие 

на научните изследвания в Република България 2017-2030. По-конкретно, конкурсът беше 

насочен към постигането на следните цели на Стратегията: 

 Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, 

свързани с проблеми от регионално и национално значение. 

 Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, 

държавните органи и обществото като цяло. 

 Разширяване на участието на българската научна общност в европейското 

изследователско пространство и разширяване на международното научно 

сътрудничество. 

 Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и 

качество на международно видимата научна продукция. 

 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г. е 5 714 286 лв., от които 2 857 143 

лв. (50% от общия размер) за първия етап на проектите. През 2018 г. беше предвидено на 

бенефициентите да бъдат изплатени 35% от сумата по проекта, а останали 15% за първия 

етап да бъде изплатена от бюджета на ФНИ за 2019 г.  В съответствие с Правилника на 

ФНИ, прогнозният бюджет беше разпределен по отделните обществени предизвикателства 

като сумите за всяко от тях са посочени в Таблица 4.  

Проектите се финансират с максимална сума от 120 000 лв., като финансирането е за 

три години. Дейностите по проектите са разделени на 2 етапа с междинен отчет в края на 
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първи етап. Конкурсът беше обявен на 9.07.2018 с краен срок за подаване на проектните 

предложения – 5.09.2018 г.  

 

Таблица 4. Предварително разпределение на наличния общ бюджет по конкурса за 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018. 

No Обществен приоритет 
Бюджет за 
двата етапа 

Бюджет за 
ЕТАП I 

Процент от 
общия бюджет 

1.Повишаване конкурентоспособността и 
продуктивността на икономиката в 
съответствие с тематичните области на ИСИС 

1 028 572 514 286 18% 

2.Социално развитие, решаване на 
демографския проблем и намаляване на 
бедността 

400 000 200 000 7% 

3.Подобряване на качеството на живот –
храни, здраве, биоразнообразие, опазване 
на околната среда, градска среда и 
транспорт и др. 

1 714 286 857 143 30% 

4.Енергия и енергийна ефективност; 
ефективно оползотворяване на природни 
ресурси; 

857 142 428 571 15% 

5.Културно-историческо наследство, 
национална идентичност и развитие на 
културата на обществото; 

1 314 286 657 143 23% 

6.Национална сигурност и отбрана, 
минимизиране на щети от природни 
бедствия и аварии. 

400 000 200 000 7% 

 

Оценяването на проектните предложения по конкурса беше осъществено както 

следва: ВНЕК по научни области, организиращи оценяването по съответната научна област 

на конкурса за фундаментални изследвания, организираха оценяването и на проектните 

предложения по този конкурс, попадащи в същата научна област. След оценяването на 

двама независими оценители, всяка ВНЕК изготви доклад с резултатите от числовите 

оценки на проектните предложения, който беше приет от ИС на ФНИ. Класирането на 

проектните предложения по всяко от обществените предизвикателства (на основата на 

получените оценки) беше осъществено от ВНЕК, включваща председатели или членове на 

всяка от ВНЕК по научни области. На основа на класирането ВНЕК предложи на ИС списък 
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с проектни предложения, които да бъдат финансирани. Тъй като по част от обществените 

предизвикателства нямаше достатъчно проектни предложения за изразходване на цялата 

предвидена сума, в съответствие с Правилника на ФНИ, останала сума беше разпределена 

към другите обществени предизвикателства, по които имаше достатъчен брой проекти, 

получили високи оценки. 

 

2.2.1. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ 

По предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства – 2018“ за научно направление 

„Биологически науки“ са постъпили 8 бр. проектни предложения в направлението. 

Оценяването на проектите,  разпределени към ВНЕК по Биологически науки, беше 

извършено съгласно Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в 

Насоките за кандидатстване в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и 

включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на проектните 

предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и обосновките 

на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под формата на 

експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма направени 

предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

Всички 8 броя проектни предложения участват в класирането, тъй като комплексна им 

числова оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет да бъдат включени всичките 8 броя проектни 

предложения при определяне на класирането за Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 год. 
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Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Биологически науки“ на 4 бр. класирани 

и финансирани проектни предложения за първи транш от сключения договор, е 152 600 лв. 

с обща сума за финансиране 436 000 лв. 

 

2.2.2. МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА 

След проверка за допустимост в съответствие с чл. 51 от Правилника на ФНИ до оценяване 

са допуснати всичките 4 (четири) проектни предложения, адресирани за администриране 

към ВНЕК по Математически науки и информатика в следните тематични области на 

обществените предизвикателства: 

• ОПР03: Подобряване качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, 

опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др. – 3 проектни предложения; 

• ОПР05: Културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на 

културата на обществото – 1 проектно предложение; 

В съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и съгласно „Методиката за оценка и 

класиране на проектите“, определена в Насоките за кандидатстване, оценяването на 

проектите, разпределени към ВНЕК по Математически науки и информатика, включваше 

следните етапи:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна числова оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии.  

Класираните с комплексна числова оценка равна или надвишаваща праговата стойност от 

70 точки бяха всичките 4 проектни предложения. 

По предложение на ВНЕК по Математически науки и информатика и с решение на 

Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ с Протокол № 41 от 07.12.2018 г., бяха 

финансирани 2 проектни предложения на обща стойност 240 000 лв. 
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Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Математически науки“ на 2 бр. 

класирани и финансирани проектни предложения за първи транш (35%) от сключения 

договор, е 84 000 лв. 

 

2.2.3. МЕДИЦИНСКИ НАУКИ 

Съгласно предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018“ за научно направление 

„Медицински науки“ са постъпили 6 бр. проектни предложения в направлението. 

Оценяването на проектите, разпределени към ВНЕК по Медицински науки, беше 

извършено съгласно Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в 

Насоките за кандидатстване в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и 

включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на проектните 

предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и обосновките 

на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под формата на 

експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма направени 

предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

В класирането участват 5 броя проектни предложения, тъй като комплексната им числова 

оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет да бъдат включени всичките 5 броя проектни 

предложения при определяне на класирането за Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 год. С решение на ИС се 

одобряват за финансиране 4 проектни предложения на стойност 480 000 лв., от които по 

едно не е подписан договор през 2018 г. поради необходимост от корекции в работната 

програма в съответствие с Правилника на ФНИ. 
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Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Медицински науки“ на 3 бр. класирани 

и финансирани проектни предложения за първи транш от сключения договор, е 126 000 лв. 

 

2.2.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА 

По предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства – 2018“ за научно направление „Науки за 

Земята“ са постъпили 10 бр. проектни предложения в направлението. Оценяването на 

проектите, разпределени към ВНЕК по Физически науки и Науки за Земята, беше 

извършено съгласно Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в 

Насоките за кандидатстване в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и 

включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на проектните 

предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и обосновките 

на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под формата на 

експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма направени 

предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

Всички 10 броя проектни предложения участват в класирането, тъй като комплексната им 

числова оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет да бъдат включени всичките 10 броя проектни 

предложения при определяне на класирането за Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 год. С решение на ИС се 

одобряват за финансиране 6 проектни предложения на стойност 719 700 лв. 

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Науки за Земята“ на 6 бр. класирани и 

финансирани проектни предложения за първи транш от сключения договор, е 251 895 лв. 

 

2.2.5. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 
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След проверка за допустимост в съответствие с чл. 51 от Правилника на ФНИ, до оценяване 

са допуснати всичките 16 (шестнадесет) проектни предложения, адресирани за 

администриране към ВНЕК по Обществени науки в следните тематични области на 

обществените предизвикателства: 

ОПР 01: Повишаване на конкурентноспособността и продуктивността на икономиката в 

съответствие с тематичните области на ИСИС 

ОПР 02:Социално развитие, решаване на демографския проблем и намаляване на бедността 

ОПР03: Подобряване качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на 

околната среда, градска среда и транспорт и др. 

ОПР 05:Културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на 

културата на обществото 

В съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и съгласно „Методиката за оценка и 

класиране на проектите“, определена в Насоките за кандидатстване, оценяването на 

проектите разпределени към ВНЕК по Обществени науки, включваше следните етапи:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна числова оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии.  

Класираните в научното направление с комплексна числова оценка равна или надвишаваща 

праговата стойност от 70 точки бяха всичките проектни предложения. С решение на ИС се 

одобряват за финансиране 7 проектни предложения. Един от проектите, одобрен за 

финансиране по ОПР 02 - Социално развитие, решаване на демографския проблем и 

намаляване на бедността, беше оттеглен и не беше подписан договор за финансиране, така 

че общият брой финансирани проекти е 6 на стойност 699 720 лв. 

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление на 6 бр. класирани и финансирани 

проектни предложения за първи транш от сключения договор, е 244 902 лв. 
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2.2.6. СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ 

След проверка за допустимост в съответствие с чл. 51 от Правилника на ФНИ, до оценяване 

са допуснати всичките 4 (четири) проектни предложения, адресирани за администриране 

към ВНЕК по Селскостопански науки в обществено предизвикателство ОПР03: 

Подобряване качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната 

среда, градска среда и транспорт и др. 

В съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и съгласно „Методиката за оценка и 

класиране на проектите“, определена в Насоките за кандидатстване, оценяването на 

проектите разпределени към ВНЕК по Селскостопански науки включваше следните етапи:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна числова оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии.  

Класираните в научното направление с комплексна числова оценка равна или надвишаваща 

праговата стойност от 70 точки бяха всичките 4 проектни предложения. 

С решение на ИС се одобряват за финансиране 3 проектни предложения на стойност 360 

000 лв. По едно от тях Изпълнителният съвет взе решение да се направи проверка от външни 

експерти за липса на дублиране на дейности с друго одобрено за финансиране проектно 

предложение, поради което през 2018 г. не беше сключен договор за финансиране по този 

проект.  

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Селскостопански науки“ на 2 бр. 

класирани и финансирани проектни предложения за първи транш (35%) от сключения 

договор е 84 000 лв. 

 

2.2.7. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
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След проверка за допустимост в съответствие с чл. 51 от Правилника на ФНИ до оценяване 

са допуснати всичките 10 (десет) проектни предложения, адресирани за администриране 

към ВНЕК по Технически науки в следните обществени предизвикателства: 

ОПР01: Повишаване конкурентоспособността и продуктивността на икономиката в 

съответствие с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация – 1 проектно предложение; 

ОПР03: Подобряване качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на 

околната среда, градска среда и транспорт и др. – 6 проектни предложения; 

ОПР04: Енергия и енергийна ефективност, ефективно оползотворяване на природни 

ресурси – 2 проектни предложения; 

ОПР06: Национална сигурност и отбрана, минимизиране на щети от природни бедствия и 

аварии – 1 проектно предложение. 

В съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и съгласно „Методиката за оценка и 

класиране на проектите“, определена в Насоките за кандидатстване, оценяването на 

проектите разпределени към ВНЕК по Технически науки включваше следните етапи:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна числова оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии.  

Класираните в научното направление с комплексна числова оценка равна или надвишаваща 

праговата стойност от 70 точки бяха всичките 10 проектни предложения. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ с Протокол № 41 от 

07.12.2018 г. бяха финансирани 2 проектни предложения на обща стойност 237 780 лв., като 

изплатената сума за 2018 г. по тях е 83 223 лв. 

 

2.2.8. ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 
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По предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства – 2018“  за научно направление „Физически 

науки“ са постъпили 2 бр. проектни предложения в направлението. Оценяването на 

проектите, разпределени към ВНЕК по Физически науки и Науки за Земята, беше 

извършено съгласно Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в 

Насоките за кандидатстване в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и 

включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на проектните 

предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и обосновките 

на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под формата на 

експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма направени 

предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

Всичките 2 броя проектни предложения участват в класирането, тъй като комплексна им 

числова оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет да бъдат включени всичките 2 броя проектни 

предложения при определяне на класирането за Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 год. С решение на ИС се 

одобряват за финансиране 2 проектни предложения на стойност 240 000 лв. 

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Физически науки“ на 2 бр. класирани и 

финансирани проектни предложения за първи транш от сключения договор, е 84 000 лв. 

 

2.2.9. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ 

По предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства – 2018“ за научно направление „Химически 

науки“ са постъпили 11 бр. проектни предложения в направлението. Оценяването на 

проектите, разпределени към ВНЕК по Химически науки, беше извършено съгласно 
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Методиката за оценка и класиране на проектите, определена в Насоките за кандидатстване 

в конкурса, в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на проектните 

предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и обосновките 

на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под формата на 

експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма направени 

предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

Всичките 11 броя проектни предложения участват в класирането, тъй като комплексна им 

числова оценка е равна или надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет да бъдат включени всичките 11 броя проектни 

предложения при определяне на класирането за Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 год. С решение на ИС се 

одобряват за финансиране 9 проектни предложения на стойност 1 063 000 лв. 

Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Химически науки“ на 9 бр. класирани 

и финансирани проектни предложения за първи транш от сключения договор, е 372 050 лв. 

 

2.2.10. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

След проверка за допустимост в съответствие с чл. 51 от Правилника на ФНИ до оценяване 

са допуснати 15 (петнадесет) проектни предложения, адресирани за администриране към 

ВНЕК по Хуманитарни науки в Обществено предизвикателство ОПР05: Културно-

историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на обществото. 

В съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и съгласно „Методиката за оценка и 

класиране на проектите“, определена в Насоките за кандидатстване, оценяването на 

проектите, разпределени към ВНЕК по Хуманитарни науки, включваше следните етапи:  



 
 

32 
 

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна числова оценка на проектните предложения и класиране на 

проектните предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

формата на експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии.  

С решение на ИС се одобряват за финансиране 10 проектни предложения на стойност 

1 150 454 лв. Сумата, изплатена за 2018 г. в научно направление „Хуманитарни науки“ на 

10 бр. класирани и финансирани проектни предложения за първи транш (35%) от сключения 

договор, е 402 659 лв. 

 

Таблица 5. Обобщени данни по обществени предизвикателства за финансираните 

проекти по конкурса за фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства - 2018 г. 

Обществено предизвикателство 
Подадени 
проекти 

Проекти, 
одобрени за 
финансиране 

Обща сума 
за 

финансиране 

Суми за 
2018 г. 

(лв.) 

ОПР 01 - Повишаване 
конкурентоспособността и 
продуктивността на икономиката 

6 6 697 500 244 125 

ОПР 02 - Социално развитие, 
решаване на демографския проблем и 
намаляване на бедността; 

1 1 0 0 

ОПР 03 - Подобряване на качеството 
на живот –храни, здраве, 
биоразнообразие, опазване на 
околната среда, градска среда и 
транспорт и др; 

44 18 2 157 700 713 195 

ОПР 04 - Енергия и енергийна 
ефективност; ефективно 
оползотворяване на природни ресурси 

8 7 825 000 288 750 

ОПР 05 - Културно-историческо 
наследство, национална идентичност 
и развитие на културата на обществото 

24 14 1 630 454 570 659 
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ОПР 06 - Национална сигурност и 
отбрана, минимизиране на щети от 
природни бедствия и аварии 

4 3 316 000 68 600 

Общо 87 49 5 626 654 1 885 329 

 

 

Таблица 6. Обобщени данни по научни области за финансираните проекти по 

конкурса за фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства - 

2018 г. 

 

Научна област 
Проекти, одобрени 

за финансиране 
Обща сума за 
финансиране 

Суми за 
2018 г. (лв.) 

Биологически науки 4 436 000 152 600 

Математически науки и информатика 2 240 000 84 000 

Медицински науки 4 360 000 126 000 

Науки за земята 6 719 700 251 895 

Обществени науки 7 699 720 244 902 

Селскостопански науки 3 240 000 84 000 

Технически науки 2 237 780 83 223 

Физически науки 2 240 000 84 000 

Химически науки 9 1 063 000 372 050 

Хуманитарни науки 10 1 150 454 402 659 

Общо 49 5 626 654 1 885 329 
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 Проект, одобрен за финансиране по ОПР 02 - Социално развитие, решаване на 

демографския проблем и намаляване на бедността, беше оттеглен и не беше подписан 

договор за финансиране. На фигура 4 е показано разпределението на сумите по базовите 

организации – висши училища, институти на Българска академия на науките и други научни 

организации. 

  

  

Фиг. 4. Обща сума за финансиране в конкурса за фундаментални научни 

изследвания по обществени предизвикателства – 2018 по базови организации 
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Фиг. 5. Брой подадени и брой финансирани проектни предложения в конкурса за 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 по 

базови организации 

 

На фигура 5 е показан броят на подадени и броят на финансирани проектни предложения  в 

конкурса за фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 

по тип на базовата организация. Най-много проектни предложения, 44, са подадени от 

базови организации – институти на БАН, с процент успеваемост 52%. С базови организации 

– висши училища, са подадени 41 проектни предложения с успеваемост 59%. Проектните 

предложения с базови организации – институти на ССА, не са подадени. От други научни 

организации като базови организации са постъпили 2 проектни предложения, за които има 

решение на ИС за финансиране. Средният процент на успеваемост за конкурса е 56%. 

 

 

2.3. Конкурс за финансиране на млади учени и постдокторанти - 2018  

През 2018 г. за трета поредна година ФНИ проведе конкурс за финансирането на 

проекти за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, насочени 

към стимулиране на научните изследвания на следващо поколение учени, в съответствие с 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-

2030. Целта на конкурса беше да допринесе за изпълнението на следните цели на 

Стратегията: 

 Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, 

основано на високо ниво на научните изследвания. 

 Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и 

качество на международно видимата научна продукция. 

 Разширяване на участието на българската научна общност в европейското 

изследователско пространство и разширяване на международното научно 

сътрудничество. 
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 Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с 

проблеми от регионално и национално значение. 

 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти – 2018 г. е 1 000 000 лв., от които 500 000 лв. (50% от общия 

размер) за първия транш от сумата, е изплатена през 2018 г. Сумата за втория транш се 

предвижда да бъде изплатена от бюджета на ФНИ за 2019 г.  

 

Таблица 7. Предварително разпределение на наличния общ бюджет по конкурса за 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 

Научна област Бюджет, в лв. Процент от общия бюджет 

Биологически науки 140 000 14% 

Математически науки и информатика 70 000 7% 

Медицински науки 90 000 9% 

Науки за земята 50 000 5% 

Обществени науки 90 000 9% 

Селскостопански науки 80 000 8% 

Технически науки 170 000 17% 

Физически науки 120 000 12% 

Химически науки 100 000 10% 

Хуманитарни науки 90 000 9% 

 

Проектите се финансират с максимална сума от 20 000 лв., като финансирането е за 

две години и се изпълняват на един етап без междинен отчет. Конкурсът беше обявен на 

9.07.2018 с краен срок за подаване на проектните предложения – 5.09.2018 г.  

 

2.3.1. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ 
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Кандидатствали са 13 проектни предложения в научно направление „Биологически науки“, 

които са минали административната проверка, без забележка от ВНЕК и са допуснати до 

оценяване.  

След получаване на експертните оценки в класирането участват всичките 13 проектни 

предложения, чиято комплексна числова оценка надвишава праговата стойност от 70 точки 

и е със средна оценка 93 точки.  

ВНЕК по Биологически науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

Изследвания“ да бъдат финансирани 7 проектни предложения. Предварителният бюджет в 

направление Биологически науки в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018“ е в размер на 139 994 лв. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ допълнително се 

финансират още 2 проектни предложения (първите резерви) с обща сума за финансиране 40 

000 лв. 

Финансираните проектни предложения са на обща стойност 179 994 лв.  

Общата сума по договорите, подписани през 2018 г.  на 9 бр. проекти в научно направление  

Биологически науки в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти – 2018“, е в размер на 179 994 лв. 

 

 

2.3.2. МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА 

 

В научно направление „Математически науки“ нямаше постъпили проектни предложения 

от млади учени и постдокторанти. 

 

2.3.3. МЕДИЦИНСКИ НАУКИ 

Кандидатствали са 10 проектни предложения в научно направление „Медицински науки“, 

които са минали административната проверка без забележка от ВНЕК и са допуснати до 

оценяване.  

След получаване на експертните оценки в класирането участват 10 проектни предложения, 

чиято комплексна числова оценка надвишава праговата стойност от 70 точки. 
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ВНЕК по Медицински науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ да бъдат финансирани 5 проектни предложения. Предварителният бюджет в 

направление Медицински науки  в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти – 2018“ е в размер на 99 450 лв. 

С решение на Изпълнителния съвет на фонд „Научни изследвания“ допълнително се 

финансират 2 проектни предложения (първите резерви). 

Общата сума по договорите, подписани през 2018 г. на 7 бр. проекти в научно направление  

Медицински науки в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2018“, е в размер на 139 400 лв. 

 

2.3.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА 

В научното направление „Науки за Земята“ кандидатства 1 проектно предложение, което е 

минало административната проверка без забележка от ВНЕК и е допуснато до оценяване.  

След получаване на експертните оценки в класирането участва 1 проектно предложение, 

чиято комплексна числова оценка надвишава праговата стойност от 70 точки, и е със средна 

оценка 96 точки.  

ВНЕК по Физически науки и Науки за Земята предлага на Изпълнителния съвет на Фонд 

„Научни изследвания“ да бъде финансирано 1 проектно предложение. Предварителният 

бюджет в направлението  за  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018“, е в размер на 50 000 лв. 

Финансираното проектно предложение е на обща стойност 10 000 лв. С решение на 

Изпълнителния съвет на фонд „Научни изследвания“ допълнително се финансира и вторият 

транш на проекта, при което обща сума за финансиране на проекта е 20 000 лв. 

Общата сума по договора, подписан през 2018 г.  в научно направление  Науки за Земята в 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2018“, е в размер на  20 000 лв. 

 

2.3.5. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 
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Кандидатствали са 10 проектни предложения в научно направление „Обществени науки“, 

които са минали административната проверка от ВНЕК и са допуснати до оценяване. След 

получаване на експертните оценки в класирането участват всичките 7 проектни 

предложения, чиято комплексна числова оценка надвишава праговата стойност от 70 точки, 

и е със средна оценка 88,1 точки.  

ВНЕК по Обществени науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ да бъдат финансирани 4 проектни предложения. Предварителният бюджет в 

направление – Обществени науки  в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018“, е в размер на 90 000 лв. 

Финансираните 4 проектни предложения са на обща стойност 79 997 лв. С решение на 

Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ допълнително се финансира още 1 

проектно предложение (първа резерва) с обща сума за финансиране 18 989,90 лв. 

Сумата по договорите, подписани през 2018 г. в научно направление „Обществени науки“ 

на 5 бр. проектни предложения в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018“ науки, е в размер на 98 987  лв. (на 

един от проектите е изплатена цялата сума, на останалите 4 са изплатени 50 %). 

 

2.3.6. СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ 

Кандидатствали са 10 проектни предложения в научно направление „Селскостопански 

науки“, които са минали административната проверка от ВНЕК и са допуснати до 

оценяване.  

След получаване на експертните оценки в класирането участват всичките 10 проектни 

предложения, чиято комплексна числова оценка надвишава праговата стойност от 70 точки, 

и е със средна оценка 85,7 точки.  

ВНЕК по Селскостопански науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ да бъдат финансирани 5 проектни предложения. Предварителният бюджет в 

направление – Селскостопански науки  в „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018“ е в размер на 80 000 лв. 
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Финансираните 5 проектни предложения са на обща стойност 99 800 лв. С решение на 

Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ допълнително се финансират още 2 

проектни предложения (първите 2 резерви) с обща сума за финансиране 39 900 лв. 

Сумата за договорите, подписани през 2018 г. в научно направление „Селскостопански 

науки“ на 7 бр. проектни предложения в „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018“ науки, е в размер на 139 700 

лв. (на пет от проектните предложения е изплатена пълната сума, а на два – сумата за първи 

транш). 

 

2.3.7. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

През 2018 г. в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти“ в научно направление „Технически науки“ са кандидатствали 

общо 14 проектни предложения, които са минали административната проверка без 

забележка от ВНЕК и са допуснати до оценяване.  

Класираните в научното направление с комплексна числова оценка равна или надвишаваща 

праговата стойност от 70 точки бяха 13 проектни предложения. 

При предварителен бюджет в размер на 170 000 лв. с решение на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания“ с Протокол № 39 от 23.11.2018 г. бяха финансирани 8 проектни 

предложения с получена числова оценка над 80 точки на обща стойност 159 980 лв. 

С решение на ИС на ФНИ с Протокол № 41 от 07.12.2018 г. бяха финансирани 

допълнително още 2 проектни предложения с обща сума за финансиране 40 000 лв. 

Общата сума за договорите, подписани през 2018 г. по 10 договора в научно направление 

Технически науки след класирането в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“, е в размер на 199 980 лв. 

 

2.3.8. ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 

Кандидатствали са 2 проектни предложения в научно направление „Физически науки“, 

които са минали административната проверка без забележка от ВНЕК и са допуснати до 

оценяване.  
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След получаване на експертните оценки в класирането участват всичките 2 проектни 

предложения, чиято комплексна числова оценка надвишава праговата стойност от 70 точки 

и е със средна оценка 96 точки.  

ВНЕК по Физически науки и Науки за Земята предлага на Изпълнителния съвет на Фонд 

„Научни изследвания“ да бъдат финансирани 2 проектни предложения. Предварителният 

бюджет в направление „Физически науки“  в „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018“ е в размер на 120 000 лв. 

Финансираните две проектни предложения са на обща стойност 20 000 лв. С решение на 

Изпълнителния съвет на фонд „Научни изследвания“ допълнително се финансира вторият 

транш на проектите с обща сума за финансиране 20 000 лв. 

Общата сума по договорите, подписани през 2018 г.  на 2 бр. проекти в научно направление  

„Физически науки“ в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти – 2018“, е в размер на  40 000 лв. 

 

2.3.9. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ 

Кандидатствали са 9 проектни предложения в научно направление „Химически науки“, 

които са минали административната проверка без забележка от ВНЕК и са допуснати до 

оценяване.  

След получаване на експертните оценки в класирането участват 9 проектни предложения, 

чиято комплексна числова оценка надвишава праговата стойност от 70 точки. 

ВНЕК по химически науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ да бъдат финансирани 5 проектни предложения. Предварителният бюджет в 

направление  Химически науки в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти – 2018“ е в размер на 100 000 лв. 

С решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ допълнително се 

финансират 1 проектно предложение (първата резерва) със сума за финансиране 19 910 лв. 

Общата сума по договорите, подписани през 2018 г. на 6 бр. проекти в научно направление  

Химически науки в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2018“, е в размер на 119 910лв. 
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2.3.10. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

Предварителният бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018“ за научно направление 

„Хуманитарни науки“, сумата е определена на 90 000 лв. Постъпилите проектни 

предложения в направлението са 5 бр.  Оценяването на проектите,  разпределени към ВНЕК 

по Хуманитарни науки, беше извършено съгласно Методиката за оценка и класиране на 

проектите, определена в Насоките за кандидатстване в конкурса, в съответствие с чл. 53 от 

Правилника на ФНИ, и включва:  

а) научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и плана за 

изпълнение на проекта, както и оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на 

проекта;  

б) формиране на комплексна оценка на проектните предложения и класиране на проектните 

предложения с оценка, по-висока от праговата (70 точки). Числовите оценки и обосновките 

на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под формата на 

експертна карта, в съответствие с публично обявените критерии. Няма направени 

предложения от оценителите за изменение на заявените за финансиране суми. 

Четири (4) проектни предложения участват в класирането. Едно проектно предложение не 

е предложено поради изчерпване на предвидените за научна област „Хуманитарни науки“ 

90 000 лв. 

ВНЕК по Хуманитарни науки предлага на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни 

изследвания“ да бъдат финансирани 4 проектни предложения с получена обобщена числова 

оценка над 82,5 точки на обща стойност 80 000 лв., предложението е утвърдено от ИС. Също 

така ВНЕК предлага на Изпълнителния съвет на ФНИ при наличие на допълнителни 

възможности по този конкурс да бъде финансирано резервното проектно предложение, 

което получава 95,5 точки, но не е предложено за финансиране поради недостиг на 

достатъчно средства. 
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По част от подписаните договори по конкурса за фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018, беше изплатена сумата за първия 

транш в размер на 50% от общата сума на проекта, а на останалите беше преведена и сума 

за втория транш в съответствие с решение на ИС на ФНИ.  

 

 

Фиг. 6. Обща сума за финансиране в конкурса за фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 по базови организации 
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Фиг. 7. Брой подадени и брой финансирани проектни предложения в конкурса за 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 по 

базови организации 

 

На фигура 7 е показан броят на подадените и броят на финансираните проектни 

предложения в конкурса за фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2018 по тип на базовата организация. Най-много проектни предложения, 

31, са подадени с базови организации – висши училища, с най-висок процент успеваемост 

77%. С базови организации – институти на БАН, са подадени 28 проектни предложения с 

успеваемост 71%. Проектните предложения с базови организации – институти на ССА, са 

8, от които 53% са одобрени за финансиране. От други научни организации като базови 

организации са постъпили 4 проектни предложения, за 50% от които има решение на ИС за 

финансиране. Средният процент на успеваемост за конкурса е 72%. 

 

Таблица 8. Обща сума за финансиране в конкурса за фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 по научни области 

Научна област 
Подадени 
проекти 

Проекти одобрени 
за финансиране 

Обща сума за 
финансиране 

Биологически науки 13 9 179 994 

Математически науки и информатика  0 0 0 

Медицински науки  10 7 139 400 

Науки за земята 1 1 20 000 

Обществени науки 7 5 98 987 

Селскостопански науки 10 7 139 700 

Технически науки 14 10 199 980 

Физически науки 2 2 40 000 
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Химически науки 9 6 119 910 

Хуманитарни науки  5 4 80 000 

Общо 71 51 1 017 971 

 

 

2.4. Анализ на проведените конкурси  

 

2.4.1. Промени в методиката за оценка на проектните предложения 

След разглеждане на възражения по конкурси от предната година и проведени редица 

срещи с ръководители на проектни предложения ИС на ФНИ внесе значителна част от 

предложените промени в Насоките за конкурсите, засягащи най-вече картата за научна 

оценка на проектните предложения. Бяха въведени максимални стойности на числовите 

оценки за всеки подкритерий и задължително изискване за обосноваване на оценката. При 

инструктирането на членовете на ВНЕК беше обърнато специално внимание на изискването 

за проверка на обосновките в картите за научна оценка на всяко проектно предложение и 

връщане на оценителя, ако оценката не е обоснована. Направените промени в Насоките и 

отговорното отношение на членовете на ВНЕК дадоха положителен резултат, ако се съди 

по значително по-малкия брой на подадените възражения по картите за научна оценка на 

проектните предложения. За конкурсите през 2018 г. в деловодството на ФНИ са подадени  

14 възражения, над три пъти по-малко от тези, постъпили за конкурсите през 2017 г., 49. За 

всяко от постъпилите възражения е изготвено становище от докладчика от ВНЕК, което 

обосновава в по-голямата част от случаите поставените оценки от оценителите. 

Освен промени в насоките за конкурсите ИС предложи на министъра на 

образованието и науката промени в Правилника, които предвиждат въвеждане на процедура 

по разглеждане на възраженията и възможност за финансиране на проекти, за които е 

установено, че възражението е основателно. Предложените текстове минаха през 

обществено обсъждане и очакват утвърждаване. 
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2.4.2. Участници в научните колективи 

В проектите, финансирани по трите описани по-горе конкурса на ФНИ, участват близо 

2000 членове на научните колективи. От тях 19% са млади учени, 16% са постодкторанти и 

16% са докторанти. В част от проектите участват и студенти, общо 140, т.е. около 7% от 

всички членове на колективите. Учените от чужбина са около 4%. 

 

Научна област 
Брой 
финансира
ни проекти 

Участ–
ници 

Млади 
учени 

Постдок–
торанти 

Докто–
ранти 

Студен
ти 

Учени 
от 
чужби
на 

Биологически науки 26 273 60 57 40 27 11 

Математически науки 
и информатика 7 97 10 13 18 3 10 

Медицински науки 16 183 38 28 35 12 4 

Науки за земята 11 88 21 10 13 6 3 

Обществени науки 18 196 28 35 38 15 0 

Селскостопански науки 21 186 23 53 29 4 2 

Технически науки 31 330 68 56 57 25 5 

Физически науки 14 159 26 12 20 17 22 

Химически науки 27 303 73 45 37 26 10 

Хуманитарни науки 22 163 26 13 30 5 3 

Общ брой 193 1978 373 322 317 140 70 

% от общ брой 
участници     19% 16% 16% 7% 4% 

 

 

2.5. Конкурс за научни изследвания в изпълнение на Меморандума за 

разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между 

Министерството на образованието и науката на Република България и 

Европейската организация за ядрени изследвания  

През 2018 г. беше проведен Конкурс за научни изследвания в изпълнение на 

Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между 

Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската 
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организация за ядрени изследвания ЦЕРН. Целта на процедурата е да се създадат условия 

за пълноценно и ефективно участие на България в ЦЕРН и дава достъп на българските 

учени до уникална научна инфраструктура, позволяваща провеждане на научни 

изследвания на най-високо световно ниво; възможност за осъществяване контакти с водещи 

в света университети и научни организации; подготовка на млади учени и специалисти на 

най-високо световно ниво и  насърчи провеждане на качествени научни изследвания. 

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 780 000 лв., като общият размер на 

финансирането за всеки индивидуален проект по процедура следва да бъде в следните 

граници: минималната сума за всеки отделен проект е 190 000 лв., максималната сума за 

всеки отделен проект е 380 000 лв. Проектите се изпълняват на два етапа за период общо от 

3 години. 

По конкурса са постъпили, оценени и финансирани 2 проекта – един на ИЯИЯЕ – БАН 

и един на СУ „Св. Климент Охридски“. Като първи транш е преведена сумата от 50 000 лв. 

на проект, а останала част от първия етап на проектите, 140 000 лв., е предвидено да бъде 

изплатена като втори транш през 2019 г. Оценяването на проектите беше осъществено от 

ВНЕК по Физически науки и Науки за земята. 

 

2.6. Конкурси по двустранно сътрудничество  

През 2018 г. беше осъществено оценяване и финансиране на конкурси по двустранно 

сътрудничество, обявени през 2017 г., и бяха обявени нови конкурси в съответствие с ГОП 

на ФНИ. 

 

2.6.1. Конкурс за двустранно сътрудничество България – Русия – 2017г. 

Членовете на Временната научно-експертна комисия, определени за организиране на 

дейността по допускане, оценяване и класиране на научните проекти, участващи в 

процедурата по конкурс „Двустранно сътрудничество България – Русия – 2017г.“ при Фонд 

„Научни изследвания" (ФНИ), са избрани с решение на ИС на ФНИ, Протокол 

№4/29.9.2017г. 
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Подаването на проектни предложения по конкурс „Двустранно сътрудничество 

България – Русия – 2017 г.“ приключи на 23.10.2017 г. (след удължаване на срока, обявен в 

насоките за кандидатстване по конкурса с 1 седмица).  Подадени са общо 118 бр. проектни 

предложения. Предвидено е финансиране на проекти в следните научни области: 

математика, механика; физика и астрономия; химия; биология и медицински науки; науки 

за земята; телекомуникации и информатика; основи на инженерните науки; история, 

археология, етнология и антропология; обществени науки и икономика филологически 

науки, изкуствознание; психология, педагогически науки и селскостопански науки.  

Общият прогнозен бюджет на конкурса възлиза на 400 000лв, от които за 2018 г. се 

предвижда да бъдат отпуснати 200 000 лв. Договорено е с руската страна да бъдат 

финансирани до 20 научни проекта, отговарящи на критериите, определени в насоките за 

кандидатстване по конкурса. Максималният размер на финансиране на всеки индивидуален 

проект е 25 000лв., а минималният размер  - 15 000лв.  Срокът за изпълнение на одобрените 

проекти е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за финансиране.  

Преминалите етапа на административна допустимост проекти (113 бр.) са подложени на 

оценяване от избраните по обявената процедура оценители под формата на попълване на 

експертна карта в съответствие с публично обявените критерии.  

Изготвен е списък със 107 бр. класирани  проектни предложения. Решението за 

финансиране на проектните предложения е взето на заседание на ИС с протокол № 20 от 

21.05.2018 г. Одобрени за финансиране са 20 проектни предложения на обща стойност 

493 303,43 лв., като от бюджета за 2018 г. са изплатени 50% от договорените суми на 

стойност 246 651,43 лв. 

Финансираните проектни предложения са със следните базови организации: 

1. ПУ „Паисий Хилендарски 

2. СУ „Св.Кл.Охридски“ -  2 бр. 

3. ТУ - София 

4. Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ 

5. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
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6. Лесотехнически университет  

7. Университет „Проф.Асен Златаров“ – Бургас 

8. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София 

9. Институт за исторически изследвания – БАН 

10. Геологически институт – БАН  - 2 бр. 

11. Институт по математика и информатика – БАН 

12. Институт по обща и неорганичка химия – БАН 

13. Институт по физикохимия – БАН 

14. Институт по минерология и кристалография „Акад. Ив. Костов“ – БАН 

15. Институт по електроника – БАН 

16. Институт по океанология – БАН 

17. Институт по експериментална морфология, патология и антропология“- БАН 

18. Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН 

 

С Решение на ИС на ФНИ, Протокол № 34 от 10.09.2018 г., бе определен нов състав на 

Временната научно-експертна комисия за организиране на дейността по допускане, 

оценяване и класиране на научните проекти по конкурси за Двустранно сътрудничество – 

2018 г.“ Тази комисия организира оценяването и класирането на проектните предложения 

по посочените по-долу конкурси за двустранно сътрудничество в съответствие с Общи 

насоки и Специфичните условия за всеки конкурс.  

 

2.6.2. Конкурс за двустранно сътрудничество България – Китай мобилност – 

2018  

Общият прогнозен бюджет на конкурса възлиза на 200 000 лв., от които за 2018 г. се 

предвижда да бъдат отпуснати 100 000 лв. Максималният размер на финансиране на всеки 

индивидуален проект е 28 000 лв., а минималният размер  - 18 000лв.  Срокът за изпълнение 

на одобрените проекти е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за 

финансиране 
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Подадени в срок за участие в конкурса са 7 проектни предложения.  След сравняване с 

постъпилите в Китай проектни предложения  (12 бр.) беше установено, че само 4 проектни 

предложения са подадени едновременно в България и в Китай за съвместно участие в 

конкурса. Прави впечатление сравнително малкият брой на подадените проекти по този 

конкурс, като същевременно е голям броят на неподадените проекти в едната от двете 

страни. Причините за това са наличието на отделен конкурс за изследователски проекти с 

Китай със значително по-голямо финансиране, в съответствие с Решението на 

междуправителствената комисия, както и разминаването в сроковете за обявяване на 

конкурса в двете държави поради невъзможност ФНИ да обявява конкурси преди 

утвърждаването на ГОП за годината.  

Одобрени за финансиране са следните проектни предложения на обща стойност 

107 000 лв.: 

1. Институт по земеделие, Кюстендил 

2. Институт по почвознание, агротехника и защита на растенията „Никола 

Пушкаров" 

3. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София 

4. Институт по космически изследвания и технологии - БАН 

 

2.6.3. Конкурс за двустранно сътрудничество България - Франция 2018 г. 

програма „РИЛА“ 

По програмата Юбер Кюриен „Рила“ на Деветата сесия на Смесената българо-

френска комисия за подбор на научни проекти (17.12.2018 г.) се констатира намаляване на 

подадените и в двете страни проектни предложения. От общо 12 бр. подадени проекта за 

този конкурс, одобрени за финансиране са 10 бр. на обща стойност 118 973.61  лв., от които 

59 486.81 лв. са изплатени от бюджета за 2018 г. Благодарение на доброто планиране и 

активната работа на ВНЕК и оценителите на проектни предложения стана възможно 

проектите да бъдат оценени своевременно и договорите за финансиране да бъдат подписани 

и изплатени в края на 2018 г. По този начин финансирането от двете страни започна 

практически едновременно и беше избегнат хроничният проблем за разминаване на 

финансирането с 5-6 месеца при предни конкурси с Франция.  



 
 

51 
 

Финансираните проекти са с ръководители от следните базови организации: 

1. Институт по електроника – БАН 

2. ИЯИЯЕ – БАН 

3. ЮЗУ – Благоевград 

4. ХТМУ 

5. ИЗК "Марица" – Пловдив 

6. УХТ Пловдив 

7. НИГГГ – БАН 

8. Институт по Електроника – БАН 

9.   Софийски университет 

10. Институт по Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика– БАН 

 

2.6.4. Конкурс за двустранно сътрудничество България – Университетска 

агенция на Франкофонията – 2018  

На заседание на Смесената комисия по програма за сътрудничество ФНИ-УАФ се 

взе решение да бъдат финансирани всичките постъпили 4 проекта на обща стойност 43 

045,15 лв. От тях 21 522,58 лв. през 2018 г. Финансирани проекти: 

1. ТУ – София - 2 бр. 

2. Софийски университет  

3. ХТМУ 

 

2.6.5. Конкурс за двустранно сътрудничество България – Китай 2018 – 

Изследователски проекти  

През 2018 г. бе обявен Пилотен конкурс за съвместна подкрепа на големи проекти 

в приоритетни области от общ интерес (да бъдат финансирани 1-2 проекта) и които 

имат силен ефект за научния и технологичния напредък и икономическо развитие в 

двете страни. Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 36 месеца, считано от датата 

на подписване на договора за финансиране.  

Общият прогнозен бюджет на конкурса възлиза на 600 000 лв., от които за 2018 г. се 

предвиждаше да бъдат отпуснати 300 000 лв. Максималният размер на финансиране на 

всеки индивидуален проект е 300 000 лв., а минималният размер  - 200 000 лв.   
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Подадени в срок за участие в конкурса са 19 проектни предложения.  

След сравняване с постъпилите в Китай проектни предложения въз основа на 

представена таблица от Китайската финансираща организация, беше установено, че общо 

12 проектни предложения са подадени от българска и от китайска страна за съвместно 

участие в конкурса и след проверка за административно съответствие и допустимост до 

следващ етап на научна и техническа (финансова) оценка от българска страна са допуснати 

всички предложения. Преминалите етапа на административна допустимост проекти са 

подложени на оценяване от избраните по обявената процедура оценители. От китайска 

страна бяхме информирани, че при тях са били допуснати 9 бр. от тези 12 проектни 

предложения. Предстои през 2019 г. провеждането на среща на двустранна комисия по 

конкурса и избора на проектни предложения, които да бъдат финансирани след решение на 

ИС. 

 

2.6.6. Конкурс Двустранно сътрудничество България – Индия, 2018 

Общият прогнозен бюджет на конкурса е 400 000 лв. Максималната сума за всеки 

отделен проект е 28 000 лв.  

Подадени в срок за участие в конкурса са 63 проектни предложения.  ВНЕК 

извърши оценка на административното съответствие на проектите и установи, че един от 

проектите е подаден извън срок за подаване на проекти. Останалите 62 проекта отговарят 

на изискванията на Конкурса. След сравняване с постъпилите в Индия проектни 

предложения беше установено, че 61 проектни предложения са подадени едновременно в 

България и в Индия за съвместно участие в конкурса. В тази връзка ВНЕК предложи и ИС 

взе решение тези 61 проекта да бъдат допуснати до научна оценка и да участват в 

конкурсната процедура. В момента се извършва оценка на подадените проектни 

предложения, като срокът за оценка е 30 март 2019 г. 

 

През 2018 г. бяха обявени и два конкурса за двустранно сътрудничество със срок за 

подаване на проектни предложения през 2019 г.:  
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 Конкурс за двустранно сътрудничество България – Русия – 2018-2019 г.  Срокът за 

приемане на проектни предложения е до 28.02.2019 г. 

 Конкурс за двустранно сътрудничество България – Австрия  2018 г. Срокът за приемане 

на проектни предложения е до 28.02.2019 г. 

 

2.7. Конкурс Българска научна периодика – 2018 

Членовете на Временната научно-експертна комисия, определени за организиране 

дейността по допускане, оценяване и класиране на научните проекти, участващи в 

процедурата по конкурс „Българска научна периодика – 2018 г.“ при Фонд „Научни 

изследвания" са избрани с решение на ИС на ФНИ, Протокол №32/22.08.2018 г.  

Прогнозният общ бюджет по конкурс „Българска научна периодика – 2018“ е 400 000 

лв. Минималният размер за финансиране на проектно предложение е 4 000 лв., а 

максималният – 7 000 лв. Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 12 месеца, считан 

от датата на подписване на договора за финансиране. 

Към 12.09.2018 г. по конкурс „Българска научна периодика – 2018“ постъпиха общо 

76 бр. проектни предложения, всички от които преминаха етапа на административно 

съответствие и допустимост. Всеки допуснат до оценяване проект бе разгледан при 

спазване на принципите на безпристрастност, компетентност и избягване на конфликт на 

интереси, в съответствие с чл. 51, ал. 1 от Правилника на ФНИ, Насоките за кандидатстване 

и методиката за оценка по процедурата на конкурса. Едно проектно предложение бе 

оттеглено по желание на колектива. 

Експертното оценяване на проектите е извършено съгласно методиката за оценка и 

класиране на проектите, определена в Насоките за кандидатстване по конкурса в 

съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ и в съответствие с нормативно установени 

критерии. Проектните предложения са класирани от ВНЕК въз основа на получените 

комплексни оценки чрез подреждането им в списък по низходящ ред на комплексните 

оценки.  
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В класирането участват само проектни предложения, чиято комплексна числова 

оценка е равна или надвишава праговата стойност от 31 точки и са достигнали посочения 

задължителен минимален брой точки за всеки критерий.  

По конкурс „Българска научна периодика – 2018.“ са класирани 75 проектни 

предложения. В рамките на бюджета по конкурса са финансирани 66 бр. проектни 

предложения  през м. декември 2018 г., които са получили комплексна оценка равна или 

надвишаваща 53 точки. Общата сума на финансираните проектни предложения възлиза на 

432 830,30 лв..  

В конкурс „Българска научна периодика – 2018“ са кандидатствали ръководители на 

екипи на проектни предложения, представители на 42 базови организации - юридически 

лица - предприятия по смисъла на Регламент 1407/2013, чрез своите редакционни колегии, 

които редовно издават рецензирани български научни списания или поредици. Сред тях са:  

1. Тракийски университет, Стара Загора  2 

2. Шуменски университет 1 

3. Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика 1 

4. Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 1 

5. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков", София 1 

6. Геологически институт - БАН 1 

7. ИИОЗ-БАН 1 

8. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин" 3 

9. Институт за гората - БАН 1 

10. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН 2 

11. Институт за изследване на изкуствата - БАН 1 

12. Институт за изследване на населението и човека, БАН 2 

13. Институт за изследване на обществата и знанието - БАН 2 

14. Институт за икономически изследвания - БАН 1 

15. Институт за исторически изследвания - БАН 2 

16. Институт за космически изследвания и технологии - БАН 1 

17. Институт за литература - БАН 3 
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18. Институт по астрономия с национална астрономическа обсерватория - БАН 1 

19. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН 2 

20. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН 4 

21. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

 1 

22. Институт по инженерна химия - БАН 1 

23. Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН 1 

24. Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и 

аеродинамика „Акад. А. Балевски"  1 

25. Институт по механика - БАН 2 

26. Институт по микробиология „Стефан Ангелов" - БАН 1 

27. Институт по физикохимия - БАН 1 

28. Кирило-Методиевски научен център - БАН 1 

29. Македонски научен институт 1 

30. Медицински университет - Пловдив 1 

31. Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН 1 

32. Национално дружество "Екологично инженерство и опазване на околната среда"

 1 

33. Национално издателство за образование и наука „Аз-буки" 6 

34. Селскостопанска академия 5 

35. Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов 1 

36. Съюз на учените в България 1 

37. Съюз на физиците в България 1 

38. Съюз на филолозите българисти - 1991 1 

39. Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов" 1 

40. Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) 1 

41. Химикотехнологичен и металургичен университет, София 1 

42. Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград 2 
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2.8. Участие на ФНИ в програми ERA-NET и други международни програми 

През 2018 г. Фонд „Научни изследвания“ продължи активното си участие в дейности 

по програми по схемата ERA-NET COFUND за насърчаване на транснационални 

научноизследователски проекти и изграждане на мрежи от национални и регионални 

организации за съвместни дейности по тематични направления.  

През изминалата година ФНИ се включи към програмата EuroNanoMed, насочена 

към подкрепа на транснационални научноизследователски проекти, които предлагат 

иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности 

на изследователски групи от академичния и клиничния сектор. 

По отношение на текущите проекти с участието български екипи през 2018 г. бяха 

изплатени общо 329 491,49 лв., разпределени по програми, както следва: 

 

Quant ERA – 105 353,25 лв. 

ERA-NET RUS Plus – 167 028 лв. 

BiodivERsA – 57 110, 24 лв. 

 

През 2018 г. Фонд „Научни изследвания“ като финансираща организация отправи 

покани към български научни колективи за участие с проекти в обявените транснационални 

инициативи по програми ERA-NET. Постъпилите проектни предложения по съответните 

програми са както следва: 

 

По програма BiodivERsA – 5 проектни предложения; 

По програма M-ERA – 7 проектни предложения; 

По програма Concert Japan – 6 проектни предложения; 

 

През 2018 г. след оповестяване на резултатите от конкурса по програма Concert Japan 

беше одобрен за финансиране един проект с българско участие, като изплатената сума по 

сключения договор беше в размер на 50 149,40 лв. През изминалата година беше сключен 
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и договор с ръководителя на одобрения за финансиране през 2017 г. проект по програма 

Core Organic, като изплатената сума за първи транш беше в размер на 48 895 лв. 

 

 

2.9. Текущи конкурси 

Провеждането на двете текущи процедури на ФНИ, описани по-долу, се организира 

от една ВНЕК по Процедура за финансова подкрепа на международни научни форуми в 

Република България и Програма COST. По този начин се ограничават разходите за 

формиране на 2 отделни комисии за всяка от процедурите. 

 

2.9.1. Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в 

Република България 

 

През 2018 г. продължи приемането на проектни предложения по Процедура за 

подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България. Поканата 

за представяне на проекти по процедурата е отворена, без определен краен срок за подаване 

на документите, като представените проекти се разглеждат от ВНЕК всяко тримесечие. 

Основната цел на процедурата е чрез споделено финансиране да подпомага организирането 

и провеждането на международни научни форуми в България. Очакваните резултати в 

дългосрочен аспект са свързани с активно включване на български учени в научни проекти 

по актуални научноизследователски теми, популяризиране на достигнатите резултати сред 

международната научна област и не на последно място сравнимост на тези резултати в 

международен обхват. 

През изминалата 2018 г., с Решения на ИС, Протоколи №№ 23, 27, 30, 34 от 2018 г. 

бяха одобрени за финансиране 37 проектни предложения по Процедурата за подкрепа на 

международни научни форуми, които ще се проведат до края на 2018 г. По сключените 37 

договора беше предоставено съфинансиране от страна на ФНИ в размер на 274 148,32 лв. 

С Решения от заседания на Изпълнителния съвет с Протокол № 14 от 12.01.2018 год., 

Протокол № 23 от 29.06.2018 год. и Протокол № 27 от 24.07.2018 год. (Измененията, приети 
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с протоколи 23 и 27 са в сила от 1.08.2018 г.) бяха направени изменения на Процедурните 

правила за подкрепа на научни форуми, като сроковете са както следва: 

- до 1-ви ноември на предходната година – за международни форуми, които се 

провеждат от 1-ви януари до 31-ви юли на следващата година.  

-   до 1-ви юни на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат 

от 1-ви юли до 31-ви декември на настоящата година.  

- Проектните предложения ще бъдат разглеждани от ВНЕК за подбор на 

предложенията през месец ноември и юни. 

С Решение от заседания на Изпълнителния съвет с Протокол № 40 от 2018 г. за 

финансиране на 19 проектни предложения за първата половина на 2019 г. По сключените 

договори беше предоставено съфинансиране от страна на ФНИ в размер на 166 533 лв.  

 

2.9.2. Процедура за национално съфинансиране на текущи проекти 

по Програма COST 

Основната цел на процедурата по Европейска програма COST е да създаде условия 

за пълноценно участие на български научни колективи в одобрените по програмата акции 

чрез предоставяне на национално съфинансиране, както и да засили интереса и 

присъствието на българската академична общност в програма COST като цяло.  

Временната научно експертна комисия по Програма COST разгледа документите и 

направи проверка по 17 искания за национално съфинансиране. Всички проектни 

предложения бяха одобрени за финансиране, като по сключените 17 договора беше 

предоставено съфинансиране от страна на ФНИ в размер на 630 756.69 лв. за двугодишен 

период 

 Изплатени са и вторите траншове по договори по КОСТ 2017 в размер на 392 000 

лв. 

На свое заседание, проведено на 13.12.2018, ВНЕК по Процедура за финансова 

подкрепа на международни научни форуми в Република България и Програма COST към 

Фонд „Научни изследвания”, приема предложение за пакет от документи за кандидатстване 

по Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български 
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колективи в утвърдени акции по Европейска програма COST. Отсъствието на такива досега 

затруднява кандидатите при оформянето на проектните предложения, а и Комисията при 

разглеждането им. В пакета документи се предвижда и промяна на някои от финансовите 

условия, които като цяло да бъдат както следва: 

1. Апаратура и специфично оборудване 

2. Материали, химикали и консумативи 

3. Възнаграждение на научния колектив (до 35 % от общата сума) 

4. Заплащане за външни услуги за изпълнение на проект 

5. Участие в конференции, извън организираните в рамките на Акцията 

6. Отчисления за базовата организация (5 % от общата сума) 

7. Разходи за финансов одит (1 % от общата сума) 

Предложението е одобрено с Решение на ИС през м. февруари 2019 г.  

Максималният срок на договора за съфинансиране е две години. След приключване 

на договора и в случай, че акцията не е приключила и се предвижда участие на българския 

колектив, ръководителят на проекта може да кандидатства отново за оставащото време до 

приключване на Акцията, след като подаде отчет по приключилия договор. 

Разработени са и нови Указанията за отчитане на договорите за „Процедура за 

подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“, приети на 

заседание на ИС с Протокол № 27 от 24.07.2018 г. 

 

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОЦЕНЯВАНИЯ НА МЕЖДИННИ 

ОТЧЕТИ ПО ТЕКУЩИ ДОГОВОРИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ОТЧЕТИ ПО 

ПРОЕКТИ 

 

В съответствие със ЗННИ и ПФНИ оценяването на отчети по проекти се осъществява от 

Постоянните научно-експертни комисии на ФНИ. През 2018 г. тази дейност се 

осъществяваше от съставите на ПНЕК, определени през 2017 г. с решение на 

Изпълнителния съвет.  
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3.1. ПНЕК по Биологически науки 

ПНЕК по Биологически науки проведе 6 присъствени и 2 неприсъствени заседания през 

2018 г., на които прегледа списъците с одобрени и финансирани проекти от Конкурс 2017 

г., като определи отговорник за всеки проект, при условие, че:  отговорник на проект не 

може да бъде от организация, участваща в проекта, в роднински връзки с ръководител или 

член на колектива, или да има съвместни публикации през последните 5 години с член на 

колектива.  

Комисията разгледа междинни отчети на проекти от 2016 г., като с утвърдената 

процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

предложените оценки. На основание предложението на ПНЕК по Биологически науки 

Изпълнителният съвет взе решение да се финансира вторият етап на договорите, като им 

бъдат изплатени средства на обща стойност 767 234 лв. 

ПНЕК по Биологически науки разгледа и докладва на Изпълнителния съвет за 

постъпили доклади и уведомления от ръководители по договори. Също така с утвърдената 

процедура  за избор чрез жребий определи оценители на постъпилите регулярни междинни 

отчети по проекти и на други типове проекти, за които отговаря ПНЕК от конкурси за 

двустранно сътрудничество, като след решение на ИС сумата, която им е изплатена, е в 

размер на 5085 лв. 

 

3.2. ПНЕК по Математически науки и информатика 

ПНЕК по Математически науки и информатика проведе 7 заседания през 2018 г., едно от 

които неприсъствено. 

ПНЕК по Математически науки и информатика разгледа и докладва на 

Изпълнителния съвет за постъпилите доклади от ръководители за промени по договорите, 

отнасящи се до: промяна в срока на договорите, промяна в състава на научните колективи, 

корекции във финансовите планове и други.  

Бяха разгледани искания и уведомления и по проекти от конкурси за двустранно 

сътрудничество и по програма КОСТ. 
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Комисията разгледа 11 междинни отчета на проекти от 2016 г., като с утвърдената 

процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

предложените оценки. На основание на предложението на ПНЕК по Математически науки 

и информатика Изпълнителният съвет взе решение за втори етап да им бъдат изплатени 

средства в общ размер от 639 816,00 лв.  

 

 

3.3. ПНЕК по Медицински науки 

ПНЕК по Медицински науки проведе 6 присъствени и 2 неприсъствени заседания през 2018 

г., на които прегледа списъците с одобрени и финансирани проекти от Конкурс 2017 г., като 

определи отговорник за всеки проект, при условие, че:  отговорник на проект не може да 

бъде от организация, участваща в проекта, в роднински връзки с ръководител или член на 

колектива, или да има съвместни публикации през последните 5 години с член на колектива.  

Комисията разгледа междинни отчети на проекти от 2016 г., като с утвърдената 

процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

предложените оценки. На основание предложението на ПНЕК по медицински науки 

Изпълнителният съвет взе решение да се финансира вторият етап на договорител към 

направление Медицински науки. Общата стойност на преведените средства в ПНЕК по 

Медицински науки по конкурс 2016 г. е 649 000 лв. 

ПНЕК по Медицински науки разгледа и докладва на Изпълнителния съвет за 

постъпили доклади и уведомления от ръководители по договори.  

 

3.4. ПНЕК по Обществени науки 

ПНЕК по Обществени науки проведе 7 заседания през 2018 г., едно от които 

неприсъствено. 

ПНЕК по Обществени науки разгледа и докладва на Изпълнителния съвет за 

постъпилите доклади от ръководители за промени по договорите, касаещи: промяна в срока 

на договорите, промяна в състава на научните колективи, корекции във финансовите 

планове и други.  
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Бяха разгледани искания и уведомления и по проекти от конкурси за двустранно 

сътрудничество и по програма КОСТ. 

Комисията разгледа 17 междинни отчета на проекти от 2016 г., като с утвърдената 

процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

предложените оценки. На основание на предложението на ПНЕК по Обществени науки 

Изпълнителният съвет взе решение за втори етап да им бъдат изплатени средства в общ 

размер от 923 272 лв.  

 

3.5. ПНЕК по Селскостопански науки 

ПНЕК по Селскостопански науки проведе 8 заседания през 2018 г., едно от които 

неприсъствено. 

ПНЕК по Селскостопански науки разгледа и докладва на Изпълнителен съвет за 

постъпилите доклади от ръководители за промени по договорите, касаещи: промяна в срока 

на договорите, промяна в състава на научните колективи, корекции във финансовите 

планове и други.  

 

3.6. ПНЕК по Технически науки 

През 2018 г. ПНЕК по Технически науки проведе общо 9 заседания, от които 3 

неприсъствени.  

Комисията разгледа 29 междинни отчета на проекти от 2016 г., като с утвърдената 

процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

предложените оценки. На основание предложението на ПНЕК по Технически науки 

Изпълнителният съвет взе решение за втори етап да им бъдат изплатени средства в общ 

размер от 1 661 981,50 лв.  

 

3.7. ПНЕК по Физически науки и Науки за Земята 

ПНЕК по физически науки и науки за земята проведе 7 присъствени и 1 неприсъствено 

заседания през 2018 г., на които прегледа списъците с одобрени и финансирани проекти от 

Конкурс 2017 г., като определи отговорник за всеки проект, при условие, че:  отговорник на 
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проект не може да бъде от организация, участваща в проекта, в роднински връзки с 

ръководител или член на колектива, или да има съвместни публикации през последните 5 

години с член на колектива.  

Комисията разгледа междинни отчети на проекти от 2016 г., като с утвърдената 

процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

предложените оценки. На основание предложението на ПНЕК по физически науки и науки 

за земята Изпълнителният съвет взе решение да се финансира втория етап на договорите, 

като им бъдат изплатени средства на обща стойност 952 490 лв. към направление физика и 

към направление науки за земята – 432 787 лв. Общата стойност на преведените средства в 

ПНЕК по физически науки и науки за земята по конкурс 2016 г. е 1 385 277 лв. 

ПНЕК по физически науки и науки за земята разгледа и докладва на Изпълнителен 

съвет за постъпили доклади и уведомления от ръководители по договори. Също така с 

утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители на постъпилите 

регулярни междинни отчети по проекти и на други типове проекти, за които отговаря ПНЕК 

от конкурси за двустранно сътрудничество, като след решение на ИС сумата, която им е 

изплатена е в размер на 52 745 лв. 

 

3.8. ПНЕК по Химически науки 

ПНЕК по химически науки проведе 6 присъствени и 4 неприсъствени заседания през 

2018 г., на които прегледа списъците с одобрени и финансирани проекти от Конкурс 2017 

г., като определи отговорник за всеки проект, при условие, че:  отговорник на проект не 

може да бъде от организация, участваща в проекта, в роднински връзки с ръководител или 

член на колектива, или да има съвместни публикации през последните 5 години с член на 

колектива.  

Комисията разгледа междинни отчети на проекти от 2016 г., като с утвърдената 

процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

предложените оценки. На основание предложението на ПНЕК по химически науки 

Изпълнителния съвет взе решение да се финансира втория етап на договорите, като им 

бъдат изплатени средства на обща стойност 857 514,20 лв. 
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ПНЕК по химически науки разгледа и докладва на Изпълнителен съвет за постъпили 

доклади и уведомления от ръководители по договори. Също така с утвърдената процедура  

за избор чрез жребий определи оценители на постъпилите регулярни междинни отчети по 

проекти и на други типове проекти, за които отговаря ПНЕК от конкурси за двустранно 

сътрудничество, като след решение на ИС сумата, която им е изплатена е в размер на 55 255 

лв. 

 

3.9. ПНЕК по Хуманитарни науки 

ПНЕК по Хуманитарни  науки и информатика проведе 10 заседания през 2018 г., шест 

от които неприсъствени. 

ПНЕК по Хуманитарни науки разгледа и докладва на Изпълнителния съвет за 

постъпилите доклади от ръководители за промени по договорите, отнасящи се до: промяна 

в срока на договорите, промяна в състава на научните колективи, корекции във финансовите 

планове и други.  

Бяха разгледани искания и уведомления и по проекти от конкурси за двустранно 

сътрудничество и по програма КОСТ. 

Комисията разгледа 16 междинни отчета на проекти от 2016 г., като с утвърдената 

процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

предложените оценки. На основание предложението на ПНЕК по Хуманитарни науки 

Изпълнителният съвет взе решение за втори етап да им бъдат изплатени средства в общ 

размер от 891 879 лв.  

 

Общо във всички ПНЕК са разгледани отчети на 171 проекта, в които участват 275 

докторанти и 420 млади учени. От проектите 118 са оценени с отлична или много добра 

оценка. Общият брой научни публикации по отчетите на проектите е 1 581. Подробна 

информация е предоставена като Приложение 3 в отчета на ФНИ по чл. 18 на Правилника 

за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите 

училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания" 

(Обн. - ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г.). 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОСА НА ФНИ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА 

ПРОДУКЦИЯ 

 

Информацията за приноса на проектите, финансирани от ФНИ към националната 

научна продукция, може да бъде представен по няколко начина, описани по-долу. 

 

4.1. Научни публикации с финансиране от ФНИ по години и научни организации, 

включени в базата данни Web of Science 

 

Общият брой научни статии по проекти, финансирани от ФНИ, които са публикувани в 

издания, включени в базата данни Web of Science (InCites dataset) по данни на Clarivate 

Analytics България по години за периода 2015 - 2018 г. са представени на Фиг. 8. Данните 

са получени с използване на следните филтри Dataset: InCites Dataset; Schema:  Web of 

Science; Funding Agency:  [NATIONAL SCIENCE FUND OF BULGARIA]. Броят публикации 

от около 200 през 2015 и 2016 г. нараства до над 300 през 2017 и 2018 г. Това вероятно се 

дължи на възстановените конкурси на ФНИ от 2016 г.  
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Фиг. 8. Научни статии, финансирани от ФНИ, които са публикувани в издания, 

включени в базата данни Web of Science (InCites dataset) по данни на Clarivate 

Analytics България по години за периода 2015 - 2018 г. 

 

Данните за разпределените на тези публикации по научни организации, по данни на 

Clarivate Analytics България са представени на Фиг. 9, като са показани научните 

организации с най-голям брой публикации – БАН, Софийският университет, 

Медицинският университет, София, Химикотехнологичният и металургичен 

университет и Техническият университет, София. През 2018 г. най-голям принос има 

БАН с 230 публикации, следвана от Софийския университет със 71 публикации, 

Медицинския университет, София с 33 публикации и др.  
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Фиг. 9. Научни статии, финансирани от ФНИ, които са публикувани в издания, 

включени в базата данни Web of Science (InCites dataset) по данни на Clarivate 

Analytics България по години за периода 2015 - 2018 г. за научните организации с 

най-голям брой публикации 

 

От базата данни Web of Science може да се получи и информация за установените 

международни сътрудничества между български научни колективи, финансирани от ФНИ, 

и колективи, финансирани от други източници. Финансиращите програми и фондове с най-

много съвместни публикации с колективи, финансирани от ФНИ са European Cooperation in 

Science and Technology (COST),  European Union (EU),  National Science Foundation (NSF),  

German Research Foundation (DFG),  Alexander von Humboldt Foundation, European Social 

Fund (ESF),   Russian Foundation for Basic Research, United States Department of Energy (DOE),   

Federal Ministry of Education & Research (BMBF), Swiss National Science Foundation,  Austrian 

Science Fund (FWF), Russian Science Foundation (RSF),   Deutscher Akademischer Austausch 

Dienst (DAAD), OTKA. 
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4.2. Научни публикации с финансиране от ФНИ за проекти, отчетени с междинен 

или окончателен отчет през 2018 г.  

 

Информация за приноса на проектите, финансирани от ФНИ, към научната 

продукция може да се получи от представените междинни или крайни отчети по договори 

за финансиране. Както е отбелязано по-горе, общият брой научни публикации, включени в 

отчетите на проектите е 1 581. Най-голям брой публикации са отчетени към междинните 

отчети на проектите по конкурса за фундаментални научни изследвания – 2016 г., 1 080 

публикации, следвани от крайните отчети на проектите, свързани с ЦЕРН, 454 публикации. 

Резултатите от изпълнението на проектите в представените отчети по действащи 

договори за финансиране в ПНЕК по обществени и ПНЕК по хуманитарни науки са 

публикувани преди всичко в рецензирани списания, монографии и сборници от научни 

конференции. Поради спецификата на двете научни области тези резултати имат най-вече 

национално или регионално значение, или представляват български принос в 

общоевропейското културно наследство. При по-голямата част от проектите резултатите са 

представени с доклади на международни конференции или национални конференции и 

семинари с международно участие. В областта на хуманитарните науки има създадени и 

електронни бази данни и дигитални библиотеки в областта на културно-историческото и 

художествено наследство, българската култура, религия, сценични и екранни изкуства, 

музика, стенописи, археология, архиви и др. 

 

Таблица 9. Брой отчетени проекти и брой отчетени научни публикации в 

междинните и окончателните отчети по ПНЕК по научни области 

Научна област Брой отчетени проекти Брой отчетени публикации 

Биологически науки 17 45 

Математически науки и информатика 9 193 

Медицински науки 12 32 



 
 

69 
 

Обществени науки 18 215 

Селскостопански науки 11 14 

Технически науки 29 313 

Физически науки и Науки за земята 33 + 2 (ЦЕРН) 141 + 454 (ЦЕРН) 

Химически науки 22 79 

Хуманитарни науки 17 95 

Общо 171 1 581 

 

 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ НА ФНИ ЗА 2018 Г. 

 

Съгласно одобрен Бюджет на Фонд „Научни изследвания“ на 30.04.2018 г. е 

одобрена ГОП за сумата от 15 739 000.00 лв. След приемане на ПМС бюджетът на ФНИ 

беше увеличен със средства за нови конкурси с 8 000 000 лв. и достигна 23 739 000 лв.  В 

Годишната оперативна програма на ФНИ за 2018, актуализирана през м. 11.2018 г., бяха 

предвидени 1 370 000 лв. за административно-управленско обслужване на конкурсите и 

научно оценяване и мониторинг на проектите, което е 5.77 % от общия бюджет. Освен тях, 

за съдебни разходи  бяха предвидени 345 000 лв.  

 

5.1. Административни разходи на ФНИ от бюджета за 2018 г. 

Разходи по параграфи: 

10.1.1. възнаграждения на персонал по трудови правоотношения (11 лица) – 161 848 лв. 

10.1.2. възнаграждения по извън трудови правоотношения - 717 931 лв., включващи: 

- възнаграждения на Изпълнителен съвет, на членове на ПНЕК и ВНЕК, оценители по 

проектни предложения и отчети по договори по конкурсни сесии на Фонда - 656 580 лв. 

- възнаграждения на сътрудници и за хигиенни услуги – 37 624 лв. 
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- възнаграждение на лица, работещи по програмите на ERA NET - 35 019 лв. (сумата е за 

сметка на средствата, получени от Фонд „Научни изследвания“ по съответните програми) 

- плащания, съгласно нормативна уредба на Р България - ЗБУТ и СБКО към 

административния персонал на Фонд „Научни изследвания“ за 2018 г. - 7 537 лв. 

10.1.3. начислени суми за осигуровки по трудови и извън трудови правоотношения през 

2018 г. – 78 811 лв; 

10.1.4. средства за издръжка на Фонд „Научни изследвания“ 

-закупени материали - офис консумативи и хигиенни материали и др. - 16 890 лв. 

-платени суми за ел. енергия - 3 638 лв. 

- средства за получени външни услуги по договори и първични счетоводни документи 

(фактури): 

-публикувани обяви в ежедневници - 8 563 лв. 

-пощенски и куриерски услуги – 582 лв. 

-интернет и комуникации - 12 696 лв. 

-наем на работни помещения на Фонд „Научни изследвания“ - 125 414 лв. 

-поддръжка на софтуер - 14 144 лв. 

-поддръжка на хардуер – 600 лв. 

-правни услуги - консултантски – 20 495 лв. 

-процесуално представителство - 121 778 лв. 

-одитни услуги - 14 124 лв. 

-командировки в страната - членове на ИС, ПНЕК и ВНЕК - 8 125 лв. 

-командировки в чужбина - 21 855 лв. 

-командировки в чужбина за сметка на програми ЕРА-Нет - 23 183 лв. 

-съдебни такси, санкции, неустойки, обезщетения и разноски - 345 221 лв. 

10.1.5. разходи за членски внос 

- членски внос CERN - 324 805 лв. 

- членски внос Европейска научна фондация - 5 867 лв. 

Изплатени са по-голяма част от възнагражденията на български и чуждестранни оценители 

на проекти, с доплащане на окончателните суми за 2018 г. през м. 02.2019 г. 
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5.2. Съдебни производства 

През 2018 год. Фонд „Научни изследвания“ е взел участие като страна по следните съдебни 

производства: 

1. Във връзка с извършена финансова инспекция на Фонд „Научни изследвания“ 

от Агенция за държавна финансова инспекция и връчен доклад № ДИ-1-СФ-002 от 

09.01.2013 год. са дадени указания да се предприемат действия, включително по съдебен 

ред, за възстановяване от изпълнителите по договори за научни изследвания нецелево 

изразходваните бюджетни средства. Фонд „Научни изследвания“ през 2012 год. сключва 

договор с Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ за завеждане на искови 

производства срещу изпълнители по договори за научни изследвания по отношение на 

нецелево изразходваните средства. Исковите молби са заведени през месец януари 2013 год. 

и са образувани  двадесет и едно искови производства, като през 2018 год. повечето от тях 

са приключили с влезли в сила съдебни актове и  останали 3 висящи съдебни производства.  

2. Фонд „Научни изследвания“ през 2015 год. е потърсил правата си по съдебен 

ред за възстановяване на средствата по връчени два акта за начет от Агенция за държавна 

финансова инспекция, връчени през 2013 год., като са заведени две искови производства. 

През 2018 год.  едното исково производство  е висящо пред Софийски градски съд. 

3. През 2018 год. Фонд „Научни изследвания“ предостави документи по 

заведени досъдебни производства на Национална следствена служба, Главна дирекция 

„Национална полиция“ и други органи. 

4. През 2013 год. със Заповед на Министъра на образованието и науката е 

отменено класирането по проведен от Фонда конкурс 2012 год. в приоритетно направление 

„Педагогика“ и „Мултидисциплинарни научни изследвания с приложение в повече от едно 

приоритетно направление“. Въз основа на писмо от Министерството на образованието и 

науката и решение на Изпълнителен съвет на Фонда са предприети действия по разваляне 

на договорите по съдебен ред и възстановяване на сумите, ведно с законната лихва. Фонд 

„Научни изследвания“ проведе обществена поръчка за избор на адвокатско дружество, 

което да направи правен анализ на отмененото класиране и да предприеме действия за 
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възстановяване на сумите по съдебен ред.  През декември 2017 год. е сключен договор с АД 

„Трифонова, Вуковска и Митева“, които са образували общо 25 съдебни производства, 

които към момента са висящи пред различни съдебни инстанции. 

 

5.3. Комуникационна стратегия и популяризация на дейността на ФНИ 

Като структура, която управлява публични средства, ФНИ е задължен да работи открито и 

прозрачно, по ясни и обективни критерии и процедури. За да осигури именно тази 

прозрачност, като постоянно и подробно информира не само научните среди, но също 

законодателната, изпълнителната власт, бизнеса и широката общественост за всички 

елементи от дейността на ФНИ, е разработена Комуникационна стратегия за 

популяризиране на дейността на Фонда. Тя отговаря директно на потребността от 

ефективна връзка между науката и гражданското общество, посочена многократно в целите 

на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 

2017-2030 г. Стратегията е одобрена на заседание на ИС на ФНИ от 26.10.2018 г.  В 

стратегията се акцентира на ролята на Фонд „Научни изследвания“ като основен 

национален инструмент за подпомагане на научни изследвания и стимулиране на млади 

учени чрез финансиране на проекти в различни научни направления. С тази своя функция 

той играе основна роля за развитието на науката в България.  

 Важен предмет на Комуникационната стратегия са разпространението и 

популяризацията на резултатите от научните проекти, финансирани чрез Фонда. Тяхното 

представяне пред хората, които вземат решенията в държавата, пред потенциални 

инвеститори, както и пред масовата публика, е особено важно днес, когато интересът към 

науката намалява сериозно в глобален мащаб. 

Редовното присъствие на българските учени и техните разработки в публичното 

пространство чрез представяне на успешни научни проекти не само в специализираните, но 

и в масовите медии, е важно и за самите учени. То ще повиши техния обществен авторитет, 

ще им спечели уважението, което те наистина заслужават, но в момента за съжаление не 

получават. Целта е в средносрочен план науката да заеме полагащото й се място сред 
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приоритетите на законодателната и изпълнителната власт, което от своя страна да увеличи 

финансовите средства, отделяни за научни изследвания.   

I) В изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ в периода октомври -

декември 2018 г. са осъществени срещи с медии с цел установяване на партньорство и е 

извършвана редовна дейност по изработка и разпращане на подходящи прессъобщения за 

дейността на ФНИ. Навсякъде, където е възможно и подходящо, прессъобщенията са 

публикувани като новини в сайта на ФНИ и/или на страниците на съответните базови 

организации-бенефициенти. 

Изготвени са общо 11 прессъобщения, достигнали до следните канали: 

Забелязани публикации в други медии: 66 

Публикации в социални медии: 22 

Присъствие в радио- и телевизионни медии: 4 (БНТ и БНР) 

Отразявания в печатни медии: 8 

 

II) В изпълнение на Комуникационната стратегия са проведени успешно 

представяния на дейностите по изпълнение на три проекта за Университетски 

научноизследователски комплекси (ДУНК). Пред научната общност, медиите и обществото 

бе успешно демонстрирана изградената нова научна инфраструктура и резултатите по 

изпълнение на трите проекта за университетски научноизследователски комплекси (ДУНК) 

чрез серия от събития. Всички представяния бяха реализирани в тясно сътрудничество с 

бенефициентите на проектите (Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 

Медицинския университет – София и Техническия университет – София), в съответствие с 

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 

2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“. 

Представянията са проведени както следва: 

 - Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ е представен на 26 

ноември 2018 г. в Центъра по археометрия на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. 
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- Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни 

изследвания  е представен на 29 ноември 2018 г. в Предклиничния университетски център 

на Медицинския факултет на Медицински университет – София 

- Университетският научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на 

знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и 

виртуалното инженерство (УНИК) е демонстриран на 3 декември 2018 г. в Академична зала 

в Ректората на Техническия университет – София. 

 На база на присъствените списъци, общият брой души, участвали в трите събития, е 

над 120, включително представители на академичната общност, държавната 

администрация, медиите и бизнеса. Представители от страна на МОН в събитията: д-р 

Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, участва в събитие на 26 ноември, г-жа 

Весела Василева, държавен експерт в дирекция „Наука“, участва в събитие на 29 ноември, 

зам.-министър Карина Ангелиева участва на 3 декември.   

 Преди и след всяко от събитията е извършена активна дейност по разпространяване 

на пресинформация чрез прессъобщения, като са забелязани редица отразявания както в 

онлайн медии (над 30), така и в печатни (общо 3), радио- (3) и телевизионни медии (1). 

Медийна информация за събитията и линк към снимки от тях е отразена както в сайта на 

всеки от бенефициентите, така и в сайта на ФНИ в новосъздадена специална меню-

категория „Пресцентър->Прессъобщения“. Имайки предвид активното отразяване на медии 

като Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ), 

можем да допуснем, че оценката за достигната аудитория надхвърля 1,5 млн. души. 

 

 Положителният отзвук от събитията и тяхната реализация допринася за ефективното 

изпълнение на следните цели, заложени в Комуникационната стратегия на ФНИ: 

- да повиши информираността на научните среди, законодателната и изпълнителната власт 

и широката общественост за ролята на ФНИ за стимулиране на научните изследвания в 

България; 

- да изгради положителен публичен образ на ФНИ, като популяризира усилията му за 

развитие на науката в България; 
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- да популяризира активно и достъпно резултатите от научните проекти, финансирани от 

ФНИ; 

- да повиши авторитета на българския учен и да утвърди неговата професия; 

- да провокира в значителна степен интереса на гражданското общество към науката като 

цяло. 

 

III) С цел оптимизация и обновяване на уебсайта на ФНИ (www.fni.bg) са проведени 

срещи и е изработен доклад, в който са обсъдени различни възможности за обновяване на 

уебсайта на ФНИ. Проведена е консултация, подробно обсъждане с техническата 

поддръжка и подбор на хостинг и други услуги, свързани с обезпечаване функционирането 

на уебсайта на ФНИ. В края на 2018 г. окончателно е завършено прехвърлянето на уебсайта 

на ФНИ на нов хостинг. Започна и изготвяне на техническо задание за изработка нов, 

модерен, технологичен, информативен и атрактивен уебсайт на ФНИ. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият годишен отчет за дейността на Фонд „Научни изследвания“ е разработен 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от Правилника на ФНИ, обнародван в ДВ бр. 41 от 31.05.2016 

г. Отчетът е изготвен на основание на данните, фактите и отчетите, предоставени от 

постоянните научни комисии (ПНЕК), както и работна информация за дейността на Фонда 

по отделни научни направления, в съответствие с административната структура на Фонда. 

Предприети са мерки, насочени към подобряване на цялостната дейност на Фонда, 

финансирането и ръководенето на дейностите по проектите.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

 

Председател на изпълнителния съвет: 

Проф. дмн Николай Еленков Лазаров  

Заместник председател:  

Проф. дхн Георги Николов Вайсилов (до септември 2018 г.) 

Чл. -кор. проф. дфн Екатерина Бъчварова (от октомври 2018 г.) 

 

Членове на Изпълнителен съвет: 

1. Проф. д.м.н. Виржиния Стойнева Кирякова 

2. Проф. д.н. Явор Петков Енчев 

3. Проф. д-р Диана Илиева Копева  

4. Проф. д.с.н. Стефан Ангелов Денев 

5. Проф. д.т.н. Светослав Ганчев Николов 

6. Проф. д.ф.н. Иван Митев Узунов 

7. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова 

8. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова (от 26.10.2018  г.) 

9. Димитър Андреев  - представител на МОН (до 03.12.2018 .) 

    Весела Василева  - представител на МОН (от 03.12.2018  г.) 

   Секретар: д-р Боряна Хаджиева 

 

Състави на постоянните научно-експертни комисии с мандат 01.04.2017–31.03.2019 г. 

 

1. Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки 

Професор дн Мариела Константинова Оджакова-Байтошева – председател 

Доцент д-р Валентина Кръстева Григорова – зам.-председател 
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Професор дн Венета Михова Капчина-Тотева    

Доцент д-р Емилия Георгиева Велизарова 

Професор дн Ивета Антонова Коева 

Секретар на ПНЕК: Милена Стефанова 

 

2.Постоянна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика 

Професор д-р Николай Лазаров Манев - председател 

Професор д-р Евгения Попова (от октомври 2017) 

Доцент д-р Емануил Йорданов Атанасов  

Професор д-р Красен Стефанов Стефанов  - зам.-председател (от октомври 2017) 

Доцент д-р Нина Пешева (от октомври 2017) 

Секретар на ПНЕК:  Роза Кондова 

 

3.Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки 

Професор дн Радка Младенова Аргирова – председател 

Професор дн Марта Петрова Николова – зам.-председател 

Професор дн Пламен Тодоров Пейков 

Професор д-р Елена Иванова Георгиева 

Професор д-р Митка Константинова Мичева 

Секретар на ПНЕК: Милена Стефанова 

 

4.Постоянна научно-експертна комисия по Обществени науки 

Професор д-р Петко Тодоров Тодоров - председател 

Професор дн Людмила Евлогиева  Иванчева – зам.-председател 

Професор дн Желю Дечев Владимиров 

Професор д-р Матилда Иванова Александрова 

Професор д-р Емил Георгиев Константинов 

Секретари на ПНЕК: Геновева Жечева (до март 2018) 

Людмила Сотирова (от март 2018) 
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5.Постоянна научно-експертна комисия по Селскостопански науки 

Професор д-р Божин Максимов Божинов – председател 

Доцент д-р Илиана Борисова Начева – зам.-председател (до юли 2018) 

Професор д-р Оля Евтимова Караджова – зам. председател (от ноември 2018) 

Професор дсн Васил Атанасов (от ноември 2018) 

Професор дн Марин Методиев Тодоров 

Професор д-р Ангел Иванов Ангелов 

Секретар на ПНЕК: Роза Кондова 

 

6.Постоянна научно-експертна комисия по Технически науки: 

Професор дн Чавдар Иванов Дамянов – председател 

Доцент д-р Димитър Дечков Стефанов – зам.-председател 

Чл. кор. проф. дн  Петко Христов Петков 

Професор дн Любомир Тодоров Влаев 

Професор дн Иван Асенов Доцински 

Професор д-р Стойко Атанасов  Гюров 

Доцент д-р Тодор Стоилов Тодоров 

Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова 

 

7.Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки и Науки за Земята 

Професор дн Пламен Костадинов Петков – председател 

Професор дн Мирослав Вергилов Абрашев – зам.-председател 

Професор д-р Йордан Иванов Кортенски  

Професор д-р Марияна Костадинова Николова  

Доцент д-р Светослав Михайлов Колев 

Секретар на ПНЕК: д-р Боряна Хаджиева 

 

8.Постоянна научно-експертна комисия по Химически  науки 
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Доцент д-р Росица Димитрова Николова – председател 

Професор дн Исак Аврамов Аврамов – зам.-председател 

Професор дн Ирена Петкова Костова  

Професор д-р Севдалина Христова Турманова  

Доцент д-р Нина Димитрова Димчева  

Секретар на ПНЕК: д-р Боряна Хаджиева 

 

 

9.Постоянна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки 

Професор дн Нонка Богомилова Тодорова – председател (до септември 2018 г.) 

Професор д-р Максим Иванов Стаменов – зам. -редседател (до септември 2018 г.); 

председател (от септември 2018 г.) 

Професор дн Искра Владимирова Христова-Шомова 

Професор дн Милена Георгиева Кирова 

Професор дн Илия Георгиев Илиев 

Секретар на ПНЕК: Геновева Жечева (до март 2018) 

Людмила Сотирова (от март 2018) 

 

 

Състави на временните научно-експертни комисии на ФНИ за конкурсите през 2018 

г.  

1. Временна научно-експертна комисия по Биологически науки 

 

Проф. Людмил Пенюв Кирацов- председател 

Доц. Стефан Въчев Панайотов-  зам.-председател 

Доц. Маргарита Стоянова Камбурова 

Проф. Балик Маломиров Джамбазов 

Проф. Майя Петрова Стойнева 

Секретар на ВНЕК: Милена Стефанова 
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2. Временна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика 

Професор д-р Катя Желева Вутова – председател 

Професор д-р Румен Златев Янков – зам.-председател 

Доцент д-р Таня Колева Пенчева 

Професор д-р Цонка Стефанова Байчева 

Професор д-р Иван Ганчев Иванов 

Секретар на ВНЕК: Роза Кондова 

 

3. Временна научно-експертна комисия по Медицински науки 

Доц. д-р Параскев Тодоров Недялков - председател    

Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска - зам.-председател 

Проф. дмн Дамянка Гетова-Спасова 

Доц. дн Илия Манолов Илиев 

Проф. дн Елена Иванова Георгиева 

Секретар на ВНЕК: Милена Стефанова 

 

4. Временна научно-експертна комисия по Обществени науки 

Доцент д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева – председател  

Професор дин Петко Тодоров Тодоров - зам.-председател 

Професор дин Соня Варадинова Милева-Божанова 

Доцент д-р Анелия Кирилова Радулова  

Доцент д-р Аделина Проданова Миланова  

Секретар на ВНЕК: Людмила Сотирова 

 

5.Временна научно-експертна комисия по Селскостопански науки 

Доцент д-р Таня Койчева Тодорова – председател    

Доцент д-р Величка Гочева Гочева – зам.-председател 
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Професор д-р Оля Евтимова Караджова 

Професор д-р Мая Дачкова Стефанова 

Доцент д-р Ивайло Недялков Цветков 

Секретар на ВНЕК: Роза Кондова 

 

6.Временна научно-експертна комисия по Технически науки: 

Професор д-р Огнян Любенов Бумбаров – председател 

Доцент д-р Олимпия Николаева Роева – зам.-председател 

Професор д-р Нанко Христов Бозуков 

Професор д-р Нели Владова Георгиева 

Професор д-р Мария Димитрова Дачева 

Доцент д-р Елена Николова Васева 

Професор дн Георги Тодоров Попов 

Секретар на ВНЕК: д-р Милена Александрова 

 

7. Временна научно-експертна комисия по Физически науки и Науки за Земята 

Професор дн Пламен Костадинов Петков – председател 

Доцент д-р Светослав Михайлов Колев – зам.-председател 

Доц. д-р Александър Кирилов Здравков  

Доц. д-р Тодор Стефанов Петров  

Доц. д-р Митко Константинов Гайдаров 

Доц. д-р Николай Хараланов Рачев 

Секретар на ВНЕК: д-р Боряна Хаджиева 

 

8. Временна научно-експертна комисия по Химически  науки 

Проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски – председател 

Проф. д-р Наташа Средкова Трендафилова – зам.-председател 

Професор дн Ирена Петкова Костова  

Проф.  дн Тамара Христова Петкова  
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Доцент д-р Нина Димитрова Димчева  

Секретар на ВНЕК: д-р Боряна Хаджиева 

 

9. Временна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки 

Професор д-р Анисава Любенова Милтенова – председател  

Професор д-р Елка Петрова Мирчева – зам.-председател  

Доцент д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова  

Доцент д-р Ценка Георгиева Досева-Такова  

Професор д-р Илия Георгиев Илиев 

Секретар на ВНЕК: Людмила Сотирова 

 

10. Временна научно-експертна комисия по Българска научна периодика 

Професор д-р Евгени Пенев Кирацов – председател 

Професор Христина Милева Тончева – зам.-председател 

Професор д-р Весела Денева Кънчева 

Професор д-р Георги Стефанов Чолаков 

Професор д-р Мариела Модева 

Секретар на ВНЕК: Роза Кондова 

 

11.Временна научно-експертна комисия по Процедура за финансова подкрепа за 

организиране на научни конференции в България и Процедура по програма COST 

при Фонд „Научни изследвания“ 

Професор д-р Юрий Ангелов Кълвачев – председател 

Професор дн Цветан Първанов Давидков – зам.-председател 

Професор дн Стефан Радославов Лолов 
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Професор дн Илиана Йорданова Маринова  

Доцент дн Димчо Дончев Чешмеджиев  

Секретар на ВНЕК: Геновева Жечева 

 

 


