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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 Република България (ЗННИ) 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 развитие на научните 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 всяка година бяха 

провеждани конкурси за финансиране на проекти за научни изследвания по научни области, 

както и конкурси за проекти на млади учени и постдокторанти и на българска научна 

периодика. През този период бяха проведени и конкурси по двустранно сътрудничество и 

Фондът се включи в редица международни научни програми (ЕРА-Нет). 

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

през 2016 г. 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 2020 г. бюджетът на ФНИ като второстепенен разпоредител към МОН 

беше определен на 15 894 800 лв. Тази сума беше предвидена за изплащане на суми за 

текущи проекти по конкурси от предни години, в съответствие с ГОП. Допълнително с 
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ПМС бяха представени 2 400 000 лв. за конкурси във връзка с пандемията от Covid-19, 4 

000 000 лв. за конкурс за фундаментални научни изследвания, 1 300 000 лв. за финансиране 

на проекти и нов конкурс по Националната научна програма „Петър Берон и НИЕ“, и 2 203 

580 лв. за финансиране на втора година от проектите по Националната научна програма 

ВИХРЕН. През годината бюджетът беше увеличен и от възстановени средства и получени 

присъдени вземания от бенефициенти в размер на 1 290 999.79 лв. Поради постъпила жалба 

и текущо съдебно дело, средствата, предвидени за финансиране на проектите, одобрени по 

националния конкурс във връзка с пандемията от Covid-19, не бяха използвани. След 

окончателната корекции на бюджета на ФНИ за 2020 г. общата усвоена сума беше 26 399 

028 лв. (Фиг. 1). 

 

 

 

Фиг. 1. План и изпълнение на разходите на ФНИ съгласно ГОП по години за периода 2014 

– 2020 г.  

 

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

секретари на научно-експертни комисии (НЕК) и друг административен персонал. В 

съответствие със ЗННИ и Правилника на ФНИ, Фондът се ръководи от Изпълнителен съвет 

(ИС), съставът на който се определя от Министъра на образованието и науката. Дейността 
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на ИС се подпомага от постоянни (ПНЕК) и временни научно-експертни комисии (ВНЕК), 

съставите на които се определят от ИС. Съставите на ИС, ПНЕК и ВНЕК за 2020 г. са 

представени в Приложение 1.  

 

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 

Науки за Земята Науки за Земята 

Обществени науки Обществени науки 

Селскостопански науки Селскостопански науки 

Технически науки Технически науки 

Физически науки Физически науки 

Химически науки Химически науки 

Хуманитарни науки Хуманитарни науки 

Двустранно и международно 

сътрудничество 

Двустранно и международно 

сътрудничество 

 Процедури за програма КОСТ и научни 

форуми 

Секретари на научно-експертни комисии 
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2. КОНКУРСИ НА ФНИ ПРЕЗ 2020 Г.  

В Таблица 1 са описани конкурсите, проведени от ФНИ през 2020 г. Всички суми в отчета 

са докладвани в лева. 

 

Таблица 1. Основни параметри на конкурсите, проведени от ФНИ през 2020 г. (сумите 

са в лева). 

Конкурс 
Общ 

бюджет 

Макс. 

сума на 

проект 

Срок 

/етапи 

Предвари-

телна сума 

за 2020 г. 

Срок 

Фундаментални научни 

изследвания – 2020 г. 
10 034 060 

120 000 

+ 50 000 

за ДМА 

36 мес. 

/2 етапа 

5 017 030 

50% 
30.09 

Фундаментални научни 

изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 г. 

825 287 30 000 
24 мес. 

/1 етап 

825 287 

100% 
2.10 

Финансиране на фундаментални 

научни изследвания по 

обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от 

COVID-19 – 2020 г. 

3 100 000 300 000 
24 мес. 

/1 етап 
3 100 000 23.06 

Международни научни форуми в 

България 
179 954 10 000 1 етап 179 954 - 

ДВУСТРАННО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Китай – изследователски проекти 

Китай 

Русия 

 

 

750 000 

600 000 

1 400 000 

 

 

250 000 

40 000 

40 000 

 

 

36 мес./2 

24 мес./1 

24 мес./1 

 

 

375 000 

300 000 

700 000 

 

БЪЛГАРСКА НАУЧНА 

ПЕРИОДИКА   2020 
102 049 7 000 

12 мес. 

/1 етап 

102 049 

100% 
25.05 

БЪЛГАРСКА НАУЧНА 

ПЕРИОДИКА   2021 
333 394 7 000 

12 мес. 

/1 етап 

333 394 

100% 
7.10 

Програми ЕРА-Нет 438 277  24-36 мес. 438 277 - 
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Програма КОСТ 358 300 40 000 
24 мес. 

/1 етап 
358 300 - 

Национална научна програма 

„Петър Берон. Наука и иновации 

с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) 

930 000 120 000 
24 мес. 

/1 етап 
870 000 5.10 

Конкурси за двустранни и/или 

международни проекти, свързани 

с COVID-19, както и с превенция 

на разпространението на 

епидемии от високорискови 

вирусни заболявания  

600 000 200 000 
24 мес. 

/1 етапа 
600 000 15.09 

Финансиране на проекти, 

одобрени след разглеждане на 

възражения по конкурси за 

фундаментални научни 

изследвания – 2019 г. 

фундаментални научни 

изследвания на млади учени и 

постдокторанти -2019 г. 

329 800   329 800  

 

В тази част на отчета за всеки конкурс са представени данните за параметрите на 

конкурса, както и за предвиденото и одобреното финансиране, броят кандидатствали и 

одобрени проекти, 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 2020 год. са изготвени Насоки за 

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

съгласувани по установения ред с Министерството на финансите. 

Поради късното приемане на ПМС за осигуряване на финансирането за нови 

конкурси на ФНИ и за прехвърляне на съответните суми към бюджета на Фонда, 

конкурсите бяха обявени доста късно, през месец август. По тази причина крайните дати за 

подаване на проектни предложения бяха преместени за края на септември и началото на 

октомври, за да се осигури достатъчно време на научните колективи да подготвят 

проектните си предложения. Допълнително затруднение дойде и от начина за осигуряване 
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на финансирането – по действително извършени разходи, което изискваше договорите за 

финансиране да бъдат подписани най-късно до началото на декември. Това доведе до 

значително съкращаване на времето за оценяване и класиране на проектните предложения, 

вместо за 13 седмици както в предните години, процедурата беше завършена само за 9 

седмици. Благодарение на активната работа и професионализма на служителите на ФНИ и 

председателите и членовете на ВНЕК, както и на отговорното отношение на по-голямата 

част от оценителите, оценяването и класирането беше осъществено успешно и в 

съкратените срокове. Това даде възможност в рамките на предвидения срок ИС да вземе 

решение за финансиране на проектите, договорите с бенефициентите да бъдат сключени и 

предвидените сума да бъдат преведени на бенефициентите. 

Всички конкурси за финансиране на научни изследвания и за двустранно 

сътрудничество през 2020 г. бяха проведени електронна система за подаване на проектни 

предложения, която беше тествана през 2019 г. по двете Национални научни програми 

„ВИХРЕН“ и „Петър Берон и НИЕ“.  

 

2.1. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 

През 2020 г. за пета поредна година ФНИ проведе конкурс за финансиране на проекти за 

фундаментални научни изследвания, насочени към 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; 

 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. 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2020 

г. беше 10 000 000 лв., от които 5 500 000 лв. (около 55% от общия размер, отчитайки и 
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сумата за дългосрочни материални активи, ДМА, и дългосрочни нематериални активи, 

ДНМА) за първия етап на проектите. 

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект беше в следните граници: 

 Минималната сума за всеки отделен проект - 60 000 лв. 

 Максималната сума за всеки отделен проект без средствата за ДМА и/или ДНМА - 120 

000 лв. като допълнително можеха да бъдат заявени до 50 000 лв. за ДМА и/или ДНМА. 

 Не се допускаше изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните 

прагове. 

Публичното финансиране не трябваше да надвишава 100% от общия размер на 

допустимите разходи на проекта. 

Срок за изпълнение на одобрените проекти беше 36  месеца. 

Таблица 2 представя предварителното разпределение на прогнозния общ бюджет за 

2020 г. на конкурса за фундаментални научни изследвания по научни области. 

 

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

фундаментални научни изследвания по научни области 

Научна област Бюджет за 

двата етапа, лв. 

Процент от  

общия бюджет  

Биологически науки 1 360 000 13,6 

Математически науки и информатика 590 000 5,9 

Медицински науки 1 010 000 10,1 

Науки за Земята 540 000 5,4 

Обществени науки 860 000 8,6 

Селскостопански науки 920 000 9,2 

Технически науки 1 800 000 18 

Физически науки 1 020 000 10,2 

Химически науки 1 030 000 10,3 

Хуманитарни науки 870 000 8,7 

 

Дейностите по проектите трябва да са разделени на 2 етапа с междинен отчет в края 

на първи етап. Конкурсът беше обявен на 13.08.2020 г. с краен срок за подаване на 

проектните предложения – 30.09.2020 г.  
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2.1.1. Биологически науки 

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

изследвания – 2020“ за научно направление „Биологически науки“ сумата беше определена 

на 1 360 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението бяха 25 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 

включваше:  

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 (80 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

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

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

Двадесет и четири проектни предложения участваха в класирането, тъй като 

комплексната им числова оценка беше равна или надвишаваше праговата стойност от 80 

точки. Едно проектно предложение беше под прага от 80 точки. 

ВНЕК по Биологически науки предложи на ИС на ФНИ да бъдат финансирани 8 

проектни предложения с получена обобщена числова оценка над 96 точки на обща стойност 

1 257 086 лв., предложението беше утвърдено от ИС. Също така ВНЕК предложи на ИС на 

ФНИ, при наличие на допълнителни възможности по този конкурс, да бъдат финансирани 

и част от резервните проектни предложения, които са получили 80 или повече точки, но те 

не  бяха предложени за финансиране, поради недостиг на достатъчно средства. 

Сумата, изплатена за 2020 г. в научно направление „Биологически науки“ на 8 бр. 

класирани и финансирани проектни предложения за първия етап от сключения договор 

беше 722 972 лв. (включваща сумата за ДМА/ДНМА за първи етап на проектите), при обща 

сума по договорите 1 257 086 лв. 

 

2.1.2. Математически науки и информатика 
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В предварителния бюджет на ФНИ по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания – 2020“ за научно направление „Математически науки и информатика“ сумата 

беше определена на 590 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението бяха 

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. 

Осем проектни предложения с числова оценка над праговата стойност от 80 точки 

участваха в класирането. Останалите четири бяха под прага от 80 т.. 

ВНЕК по Математически науки и информатика предложи на ИС на ФНИ да бъдат 

финансирани 3 проектни предложения с получена обобщена числова оценка над 87,5 точки 

на обща стойност 510 000 лв. Предложението беше утвърдено от ИС.  

След приемане на актуализираната ГОП за 2020 г. и с решение на ИС на ФНИ беше 

финансирано допълнително още едно проектно предложение с обща сума за финансиране 

в размер на 170 000 лв.  

Сумата, изплатена за 2020 г. в научно направление „Математически науки и 

информатика“ на 4 бр. класирани и финансирани проектни предложения за първи етап от 

сключения договор, беше 415 000 лв., включваща сумата за ДМА/ДНМА за първи етап на 

проектите, при обща сума по договорите 680 000 лв. 

 

2.1.3. Медицински науки 

Предварителният бюджет на ФНИ за научно направление „Медицински науки“ по 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“ беше определен 

в размер на 1 010 000 лв. Общият брой на постъпилите проектни предложения в 

направлението беше 30 проекта, като всички те бяха допуснати до оценяване.  

Класираните в научното направление бяха 28 проектни предложения с комплексна 

числова оценка, равна или надвишаваща праговата стойност от 80 точки,. 

Проектите с еднаква комплексна оценка бяха 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. 

По предложение на ВНЕК по Медицински науки и с решение на ИЦ на ФНИ, бяха 

одобрени за финансиране 7 проектни предложения с получена обобщена числова оценка 

над 97.5 точки на обща стойност 979 406 лв. 
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След приемане на актуализираната ГОП за 2020 г. и с решение на ИС на ФНИ беше 

финансирано допълнително още едно проектно предложение с обща сума за финансиране 

в размер на 160 000 лв.  

Сумата за изплащане за 2020 г. в научно направление „Медицински науки“ за 8 

класирани и финансирани проектни предложения за първи етап от сключения договор беше 

840 945 лв. 

 

2.1.4.  Науки за Земята 

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

изследвания – 2020“ за научно направление „Науки за Земята“ сумата беше определена на 

540 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението бяха 17 бр. Оценяването 

на проектите беше организирано от ВНЕК по Науки за Земята, съгласно „Методиката за 

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

в съответствие с чл. 53 от Правилника на ФНИ.  

След научната оценка, от 17 бр. проектни предложения, 2 бр. бяха под праговата 

стойност от 80 точки. Останалите 15 броя проектни предложения участваха в класирането,.  

ВНЕК по Науки за Земята предложи на ИС на ФНИ да бъдат финансирани 3 

проектни предложения с получена обобщена числова оценка над 98,5 точки на обща 

стойност 472 314 лв., предложението беше утвърдено от ИС. Проектите с еднаква 

комплексна оценка бяха класирани на базата на точките, посочени от оценителите по 

критерий 4, съгласно т. 6.3. от Насоките по конкурса. Също така ВНЕК предложи на ИС на 

ФНИ при наличие на допълнителни възможности по този конкурс да бъдат финансирани и 

част от резервните проектни предложения, които са получили 80 или повече точки, но 

поради недостиг на средства те не бяха предложени за финансиране. 

След утвърждаване на актуализацията на ГОП от министъра на образованието и 

науката с допълнителните средства по конкурса и с решение на ИС на Фонд „Научни 

изследвания“ допълнително се финансира  още 1 проектно предложение (първата резерва) 

с обща сума за финансиране 170 000 лв. 

Сумата, изплатена за 2020 г. в научно направление „Науки за Земята“ на 4 бр. 

класирани и финансирани проектни предложения за първи етап от сключения договор, 

беше 377 407 лв., включваща сумата за ДМА/ДНМА за първи етап на проектите, при обща 

сума по договорите от 642 314 лв. лв. 
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2.1.5. Обществени науки 

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

изследвания – 2020“ за научно направление „Обществени науки“ сумата е определена на 

860 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението бяха 33 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.  

В класирането участваха общо 28 бр. проектни предложения, тъй като комплексната 

им числова оценка беше равна или надвишаваше праговата стойност от 80 точки. Пет 

проекти предложения бяха под прага. 

ВНЕК по Обществени науки предложи на ИС на Фонд „Научни изследвания“ да 

бъдат финансирани 6 проектни предложения с получена обобщена числова оценка над 94,5 

точки на обща стойност 741 451 лв., предложението беше утвърдено от ИС. Проектите с 

еднаква комплексна оценка бяха класирани на базата на точките, посочени от оценителите 

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

конкурса“. Също така ВНЕК предложи на ИС на ФНИ при наличие на допълнителни 

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

предложения, които са получили 80 или повече точки, но те не бяха предложени за 

финансиране поради недостиг на средства. 

След утвърждаване на актуализацията на ГОП от министъра на образованието и 

науката с допълнителните средства по конкурса и с решение на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания“ допълнително се финансира  още едно проектно предложение 

с обща сума за финансиране 169 515 лв. 

Сумата, изплатена за 2020 г. в научно направление „Обществени науки“ на 7 бр. 

класирани и финансирани проектни предложения за първи етап от сключения договор беше 

495 245 лв., включваща сумата за ДМА/ДНМА за първи етап на проектите, при обща сума 

по договорите 910 966 лв. 

 

2.1.6.  Селскостопански науки 

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

изследвания – 2020“ за научно направление „Селскостопански науки“ сумата беше 

определена на 920 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението бяха 28 бр.   



 
 

13 

 

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

процедурата по оценяване и класиране бяха допуснати всички 28 проектни предложения. 

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. 

След научната оценка, 22 проектни предложения с числова оценка над праговата 

стойност от 80 точки участваха в класирането. Две проектни предложения не участваха в 

класирането, поради установени от оценителите несъответствия с изискванията на 

Конкурса. Пет проектни предложения бяха под прага от 80 точки. ВНЕК по 

Селскостопански науки предложи на ИС на Фонд „Научни изследвания“ да бъдат 

финансирани 6 проектни предложения с получена обобщена числова оценка над 94 точки 

на обща стойност 901 390 лв. Предложението беше утвърдено от ИС.  

Проектите с еднаква комплексна оценка бяха класирани на базата на точките, 

посочени от оценителите по критерий 4, а при необходимост по критерий 5, съгласно т. 6.3. 

от Насоките по конкурса.  

ВНЕК предложи на ИС на ФНИ при наличие на допълнителни възможности по този 

конкурс да бъдат финансирани и част от резервните проектни предложения, които са 

получили 80 или повече точки, но те не бяха предложени за финансиране, поради недостиг 

на средства. 

След утвърждаване на актуализацията на ГОП от министъра на образованието и 

науката с допълнителните средства по конкурса и с решение на ИС на фонд „Научни 

изследвания“ допълнително се финансира още едно проектно предложение  с обща сума за 

финансиране 166 640 лв.  

Сумата, изплатена за 2020 г. в научно направление „Селскостопански науки“ на 7 

класирани и финансирани проектни предложения за първи етап от сключения договор беше 

599 624 лв., включваща сумата за ДМА/ДНМА за първи етап на проектите, при обща сума 

по договорите 1 068 030 лв. 

 

2.1.7.  Технически науки 

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

за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“ беше определен в размер 

на 1 800 000 лв. Общият брой на постъпилите проектни предложения в направлението беше 

48 проекта, като всички бяха допуснати до оценяване.  
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Класираните в научното направление с комплексна числова оценка равна или 

надвишаваща праговата стойност от 80 точки бяха 37 проектни предложения. По 

предложение на ВНЕК по Технически науки и с решение на ИС на Фонд „Научни 

изследвания“, бяха финансирани 11 проектни предложения с получена обобщена числова 

оценка над 93.5 точки на обща стойност 1 652 158 лв. Проектите с еднаква комплексна 

оценка бяха класирани на базата на точките, посочени от оценителите по критерий 4, а при 

необходимост и по критерий 5, съгласно т. 6.3. от Насоките по конкурса.  

След приемане на актуализираната ГОП за 2020 г. и с решение на ИС на ФНИ беше 

финансирано допълнително още 1 проектно предложение с обща сума за финансиране в 

размер 169 999 лв.  

Сумата, изплатена за 2020 г. в научно направление „Технически науки“ за 12 

класирани и финансирани проектни предложения за първи етап от сключения договор, 

беше 1 121 129 лв., включваща сумата за ДМА/ДНМА за първи етап на проектите, при обща 

сума по договорите в размер на 1 822 157 лв. 

 

2.1.8.  Физически науки 

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

изследвания – 2020“ за научно направление „Физически науки“ сумата е определена на 

1 020 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението са 17 бр.  Едно проектно 

предложение не е допуснато до оценяване, поради установено административно 

несъответствие. Оценяването на проектите беше организирано от ВНЕК по Физически 

науки, съгласно „Методиката за оценка и класиране на проектите“, определена в „Насоките 

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

Шестнадесет проектни предложения участваха в класирането, тъй като комплексна 

им числова оценка беше равна или надвишаваше праговата стойност от 80 точки. ВНЕК по 

Физически науки предложи на ИС на ФНИ да бъдат финансирани 6 проектни предложения 

с получена обобщена числова оценка над 97 точки на обща стойност 1 020 000 лв. 

Предложението беше утвърдено от ИС на ФНИ. Също така ВНЕК предложи на ИС на ФНИ 

при наличие на допълнителни възможности по този конкурс да бъдат финансирани и част 

от резервните проектни предложения, които са получили 80 или повече точки, но те не бяха 

предложени за финансиране поради недостиг на средства. 

Сумата, изплатена за 2020 г. в научно направление „Физически науки“ на 6 бр. 

класирани и финансирани проектни предложения за първи етап от сключения договор беше 
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633 000 лв., включваща сумата за ДМА/ДНМА за първи етап на проектите, при обща сума 

по договорите в размер на 1 020 000 лв. 

 

2.1.9.  Химически науки 

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

изследвания – 2020“ за научно направление „Химически науки“ сумата беше определена на 

1 030 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението бяха 16 бр.  Едно 

проектно предложение не участва в оценяването, поради подадено заявление от 

ръководителя за прекратяване на участието. 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. 

Петнадесет проектни предложения участваха в класирането, тъй като комплексна им 

числова оценка беше равна или надвишаваше праговата стойност от 80 точки.   

ВНЕК по химически науки предложи на ИС на Фонд „Научни изследвания“ да бъдат 

финансирани 6 проектни предложения с получена обобщена числова оценка над 96 точки 

на обща стойност 920 000 лв. Предложението беше утвърдено от ИС. Проектите с еднаква 

комплексна оценка бяха класирани на базата на точките, посочени от оценителите по 

критерий 4, а при необходимост и по критерий 5, съгласно т. 6.3. от „Насоките по конкурса“. 

Също така ВНЕК предложи на ИС на ФНИ при наличие на допълнителни възможности по 

този конкурс да бъдат финансирани и част от резервните проектни предложения, които са 

получили 80 или повече точки, но те не бяха предложени за финансиране поради недостиг 

на средства. 

Сумата, изплатена за 2020 г. в научно направление „Химически науки“ на 6 бр. 

класирани и финансирани проектни предложения за първи етап от сключения договор беше 

560 000 лв., включваща сумата за ДМА/ДНМА за първи етап на проектите, при обща сума 

по договорите в размер на 920 000 лв. 

 

2.1.10. Хуманитарни науки 

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

изследвания – 2020“ за научно направление „Хуманитарни науки“ сумата беше определена 

на 870 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението бяха 27 бр. 

Оценяването на проектите, разпределени към ВНЕК по Хуманитарни науки, беше 
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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.  

От оценените общо 27 бр. проектни предложения, едно попадна под праговата 

стойност от 80 точки. В класирането участваха общо 26 бр. проектни предложения, тъй като 

комплексната им числова оценка беше равна или надвишаваше праговата стойност от 80 

точки.  

ВНЕК по Хуманитарни науки предложи на ИС на Фонд „Научни изследвания“ да 

бъдат финансирани 6 проектни предложения с получена обобщена числова оценка над 97,5 

точки на обща стойност 854 418 лв.. Предложението беше утвърдено от ИС. Проектите с 

еднаква комплексна оценка бяха класирани на базата на точките, посочени от оценителите 

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

конкурса“. Също така ВНЕК предложи на ИС на ФНИ при наличие на допълнителни 

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

предложения, които са получили 80 или повече точки, но те не бяха предложени за 

финансиране поради недостиг на средства. 

След приемане на актуализираната ГОП за 2020 г. и с решение на ИС на ФНИ беше 

финансирано допълнително още 1 проектно предложение с обща сума за финансиране в 

размер на 132 136 лв.  

Сумата, изплатена за 2020 г. в научно направление „Хуманитарни науки“ за 7 

класирани и финансирани проектни предложения за първи етап от сключения договор беше 

550 352 лв., включваща сумата за ДМА/ДНМА за първи етап на проектите, при обща сума 

по договорите в размер на 986 554 лв. 

 

 Общо в конкурса за финансирана на проекти за фундаментални научни изследвания 

бяха одобрени за финансиране 70 проекта, разпределени по научни области както е 

показано на фиг. 2. Най-много проекти бяха финансирани в направлението по Технически 

науки (12), следвани от Биологически, Медицински и Селскостопански науки с по 8 

проекта. Разпределението на финансираните проекти по тип базови организации е показано 

на фиг. 3. Висшите училища са базови организации на 28 проекта, а институтите на БАН и 

на ССА съответно на 29 и на 7 проекта. 
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Фиг. 2. Брой подадени (в червено) и брой финансирани (в синьо) проектни 

предложения в конкурса за фундаментални научни изследвания – 2020 по научни 

области 

 

 

 

Фиг. 3. Брой финансирани проектни предложения в конкурса за фундаментални 

научни изследвания – 2020 по базови организации 

 

 На фигура 4 е показано разпределението на сумите за финансиране на проектите по 

базовите организации – висши училища, институти на БАН и ССА и други научни 
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28
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Брой финансирани проекти

Висши училища Институти на БАН

Институти на ССА Други научни организации
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организации (Национални центрове към Министерство на здравеопазването и 

специализирани научни институти към други министерства). Проекти на висшите училища 

са финансирани с 4,1 млн. лв., на институти на БАН с 4,5 млн. лв., на институти на ССА с 

около 850 000 лв., а малко под 1 млн. лв. са за проекти на други научни организации.  

 

 

Фиг. 4. Обща сума (в лв.) за финансиране в конкурса за фундаментални научни 

изследвания – 2020 по тип базови организации 

 

2.2. Конкурс за финансиране на млади учени и постдокторанти - 2020 

През 2020 г. за пета 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; 

Висши училища

Институти на БАН

Институти на ССА

Други научни организации

4 125 447

4 547 328

855 322

918 416

Сума по договор
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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 – 2020 г. е  800 000 лв., като цялата сума е изплатена през 

2020 г. С актуализацията на ГОП, утвърдена от министъра на образованието и науката 

бюджетът за финансиране на проекти по конкурса беше увеличен на 825 278 лв.  

 

2.2.1. Биологически науки 

Кандидатствали са 10 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 участваха всичките 10 

проектни предложения, чиято комплексна числова оценка надвишаваше праговата 

стойност от 80 точки; средната  им  оценка беше 91,85 точки.  

ВНЕК по Биологически науки предложи на ИС на Фонд „Научни Изследвания“ да 

бъдат финансирани 4 проектни предложения. Предварителният бюджет в направление 

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

млади учени и постдокторанти – 2020“ беше в размер на 119 200 лв. 

След утвърждаване на актуализацията на ГОП от министъра на образованието и 

науката с допълнителните средства по конкурса и с решение на ИС на Фонд „Научни 

изследвания“ допълнително се финансира още 1 проектно предложение (първата резерва) с 

обща сума 30 000 лв. 

Общата сума по договорите, подписани през 2020 г. на 5 бр. проекти в научно 

направление Биологически науки в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020“, беше в размер на 147000 лв. 

 

2.2.2. Математически науки и информатика 

В научно направление „Математически  науки и информатика“ нямаше подадени проектни 

предложения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти – 2020“. 

 

2.2.3. Медицински науки 
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През 2020 г. кандидатствали са 10 проектни предложения в „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти“ 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 участваха всичките 10 

проектни предложения, чиято комплексна числова оценка надвишаваше праговата 

стойност от 80 точки; средната  им  оценка беше 91,85 точки.  

ВНЕК по Медицински науки предложи на ИС на Фонд „Научни Изследвания“ да 

бъдат финансирани 2 проектни предложения. Предварителният бюджет в направление 

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

млади учени и постдокторанти – 2020“ беше в размер на 89 600 лв. 

След утвърждаване на актуализацията на ГОП от министъра на образованието и 

науката с допълнителните средства по конкурса и с решение на ИС на Фонд „Научни 

изследвания“ допълнително се финансира още 1 проектно предложение (първата резерва) с 

обща сума 30 000 лв. 

Общата сума по договорите, подписани през 2020 г. на 3 бр. проекти в научно 

направление  Медицински  науки в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020“, беше в размер на 90000 лв. 

 

2.2.4. Науки за Земята 

В научно направление „Науки за Земята“ нямаше подадени проектни предложения по 

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

постдокторанти – 2020“. 

 

2.2.5. Обществени науки 

През 2020 г. в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

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

общо 7 проектни предложения, които са минали административната проверка, без 

забележка от ВНЕК и са допуснати до оценяване.  

След получаване на експертните оценки в класирането участваха 5 проектни 

предложения, чиято комплексна числова оценка надвишаваше праговата стойност от 80 

точки; средната  им  оценка беше 90,2 точки.  
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ВНЕК по Обществени науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат финансирани 2 

проектни предложения. Предварителният бюджет в направление Обществени науки в 

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

постдокторанти – 2020“ беше в размер на 84800 лв. 

След утвърждаване на актуализацията на ГОП от министъра на образованието и 

науката с допълнителните средства по конкурса с решение на ИС на ФНИ допълнително се 

финансира още 1 проектно предложение с обща сума 30 000 лв. 

Общата сума по договорите, подписани през 2020 г. на 3 бр. проекти в научно 

направление Обществени науки в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020“, беше в размер на 89 571 лв. 

 

2.2.6. Селскостопански науки 

Кандидатствали са 6 проектни предложения в научно направление „Селскостопански  

науки“.  

След научната оценка, 3 проектни предложения с числова оценка над праговата 

стойност от 80 точки участваха в класирането. Едно проектно предложение не участва в 

класирането, поради установени от оценителите несъответствия с изискванията на 

Конкурса. Две проектни предложения бяха под прага от 80 точки. ВНЕК по 

Селскостопански науки предложи на ИС на ФНИ да бъдат финансирани 2 проектни 

предложения с получена обобщена числова оценка над 89,5 точки на обща стойност 60 000 

лв. Предложението беше утвърдено от ИС.  

След утвърждаване на актуализацията на ГОП от министъра на образованието и 

науката с допълнителните средства по конкурса и с решение на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания“ допълнително се финансира още 1 проектно предложение 

(първата резерва) с обща сума за финансиране 30 000 лв. 

Общата сума по договорите, подписани през 2020 г. на 3 проекта в научно 

направление  Селскостопански науки в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020“, беше в размер на 90 000 лв. и тя 

беше изплатена през 2020 г. 

 

2.2.7. Технически науки 

През 2020 г. в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти“ в научно направление „Технически науки“ са кандидатствали 
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общо 14 проектни предложения, които са минали административната проверка без 

забележка от ВНЕК и са били допуснати до оценяване.  

Класираните в научното направление с комплексна числова оценка равна или 

надвишаваща праговата стойност от 80 точки бяха 11 проектни предложения. 

При предварителен бюджет в размер на 158 400 лв. с решение на ИС на ФНИ бяха 

финансирани 5 проектни предложения с получена числова оценка над 88,5 точки на обща 

стойност 149 716 лв. 

С решение на ИС на ФНИ беше финансирано допълнително още 1 проектно 

предложение с обща сума за финансиране 30 000 лв. 

Общата сума за договорите, подписани през 2020 г. по 6 договора в научно 

направление „Технически науки“ след класирането в „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“, беше в 

размер на 179 716 лв. 

 

2.2.8. Физически науки 

В научното направление „Физически науки“ кандидатстваха 6 проектни предложения, като 

1 (едно) от тях, не се разгледа от ВНЕК по Физически науки в рамките на конкретната 

конкурсна процедура, съгласно т. 3.2. от Насоките. Всичките 5 проектни предложения са 

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

оценяване. 

В класирането участваха всичките 5 проектни предложения, чиято комплексна 

числова оценка надвишаваше праговата стойност от 80 точки и беше със средна оценка 94,6 

точки.  

ВНЕК по Физически науки предложи на ИС на ФНИ да бъдат финансирани 2 

проектни предложения. Предварителният бюджет в направлението  за  „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 

2020“, беше в размер на 55 200 лв. 

След утвърждаване на актуализацията на ГОП от министъра на образованието и 

науката с допълнителните средства по конкурса и с решение на ИС на ФНИ допълнително 

се финансира още 1 проектно предложение с обща сума 24 000 лв. 

Общата сума по договорите, подписани през 2020 г. на 3 бр. проекти в научно 

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

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020“, беше в размер на 79 000 лв. 
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2.2.9. Химически науки 

В научното направление „Химически науки“ кандидатстваха 5 проектни предложения, като 

1 (едно) не се разгледа от ВНЕК по Химически науки в рамките на конкретната конкурсна 

процедура,  съгласно т. 6.1. от Насоките. Всичките 4 проектни предложения са минали 

административната проверка без забележка от ВНЕК и са били допуснати до оценяване. 

В класирането участваха 4 проектни предложения, чиято комплексна числова оценка 

надвишаваше праговата стойност от 80 точки; средната оценка на тези проекти беше 95 

точки.  

ВНЕК по Химически науки предлага на ИС на ФНИ да бъдат финансирани 2 

проектни предложения. Предварителният бюджет в направлението  за  „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 

2020“, беше в размер на 84 800 лв. 

След утвърждаване на актуализацията на ГОП от министъра на образованието и 

науката с допълнителните средства по конкурса и с решение на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания“ допълнително се финансира още 1 проектно предложение с 

обща сума за финансиране 30 000 лв. 

Общата сума по договорите, подписани през 2020 г. на 3 бр. проекти в научно 

направление  „Химически науки“ в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020“, беше в размер на 90 000 лв. 

 

2.2.10. Хуманитарни науки 

През 2020 г. в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади 

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

общо 4 проектни предложения, като след административната проверка без забележка от 

ВНЕК са допуснати до оценяване 3 предложения . Едно от проектните предложения не се 

разгледа в рамките на конкретната конкурсна процедура, съгласно т. 3.2. и т. 6.1.от 

Насоките по конкурса (при отстраняване на несъответствията не се допуска замяна на 

подаденото Научно описание на проектното предложение – Част 2).  

След получаване на експертните оценки в класирането участваха 3 проектни 

предложения, чиято комплексна числова оценка надвишаваше праговата стойност от 80 

точки; средната им  оценка беше 90,4 точки.  
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ВНЕК по Хуманитарни науки предложи на ИС на ФНИ да бъде финансирано 1 

проектно предложение. Предварителният бюджет в направление Хуманитарни науки в 

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

постдокторанти – 2020“ беше в размер на 47 200 лв.  

След утвърждаване на актуализацията на ГОП от министъра на образованието и 

науката с допълнителните средства по конкурса и с решение на ИС на ФНИ допълнително 

се финансира още 1 проектно предложение с обща сума 30 000 лв. 

В научно направление Хуманитарни науки в „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020“  бяха 

финансирани два проекта в размер на 60 000 лв. 

 

 

 

Фиг. 5. Брой подадени (в синьо) и брой финансирани (в червено) проектни 

предложения в конкурса за фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2020 по научни области 

 

 Общо в конкурса за финансиране на проекти за фундаментални научни изследвания 

на млади учени и постдокторанти са одобрени за финансиране 28 проекта, които са 

разпределени по научни области, както е показано на фиг. 5. Най-много проекти са 

финансирано по Технически науки (6), следвани от Биологични науки (5). Разпределението 
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на финансираните проекти по тип базови организации е показано на фиг. 6. Висшите 

училища са базови организации на 12 проекта, а институтите на БАН и на ССА съответно 

на 13 и на 2 проекта; на един проект базова организация е Национален център по заразни и 

паразитни болести. 

 

 

 

Фиг. 6. Брой финансирани проектни предложения в конкурса за фундаментални 

научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 по базови организации 

 

 На фигура 7 е показано разпределението на сумите за финансиране на проектите по 

базовите организации – висши училища, институти на БАН и ССА и други научни 

организации. Проекти на висшите училища са финансирани с 359 487 лв., на институти на 

БАН с 375 800 млн. лв., на институти на ССА с 60 000 лв., а 30 000 лв. са за проекти на 

други научни организации. Част от тях са за проекти на НЦЗПБ, сумите за първият етап на 

които не бяха изплатени от бюджета на ФНИ за 2020 г. по искане на базовата организация. 
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Фиг. 7. Обща сума (в лв.) за финансиране в конкурса за фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 по тип базови организации 

 

2.3. Обща информация за конкурсите и финансираните проекти 

За повишаване на научното ниво на проектните предложения, ИС взе решение по 

конкурса да не бъдат класирани и финансирани проектни предложения, които при научното 

оценяване са получили комплексна числова оценка по-ниска от 80 точки. 

По предложение на ИС на ФНИ през 2019 г. Правилникът на ФНИ беше променен и 

допълнен с процедура по разглеждане на възражения по оценяване на проектни 

предложения по конкурсите на Фонда, която се приложи за първи път през 2020 г. 

 

В проектите, финансирани по описани по-горе два конкурса на ФНИ, участваха близо 

900 членове на научните колективи (Таблица 3), при 1 807 през 2019 г. По-малкият брой 

участници е поради по-малкия брой финансирани проекти по двата конкурса, свързано с 

по-ниския бюджет на ФНИ за конкурсите и повишаване на сумата за финансиране на 

проекти по конкурса за фундаментални научни изследвания. От общия брой участници, 

11% са млади учени, 17% са постдокторанти и 13% са докторанти. Тези стойности се 

запазват почти същите както и при проектите, финансирани през 2019 г. съответно с 11%, 

12% и 14%. В част от проектите участват и студенти, общо 72, т.е. около 8% от всички 

членове на колективите, което е точно колкото и през 2019 г. Учените от чужбина са около 

3%, с два пункта по-малко от 2019 г. Ниският процент на участие на учени от чужбина в 

Висши училища

Институти на БАН

Институти на ССА

Други научни организации

359 487

375 800

60 000

30 000

Сума по договор
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национални проекти вероятно се дължи на разнообразните възможности на програмите 

ЕРА-Нет, в които могат да участват научни колективи от няколко държави. 

 

Таблица 3. Участници в проектите, финансирани от ФНИ по конкурсите за 

фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти, проведени през 2020 г. 

 Брой 

финансирани 

проекти 

Участници Млади 

учени 

Пост-

докторант

и 

Докторанти Студенти Учени от 

чужбина 

Биологически науки 13 119 16 27 10 11 1 

Математически 

науки и информатика 

4 41 4 8 2 3 3 

Медицински науки 11 108 19 24 15 3 1 

Науки за Земята 4 54 9 2 8 0 4 

Обществени науки 9 61 2 14 10 5 0 

Селскостопански 

науки 

10 93 10 13 6 9 3 

Технически науки 18 171 19 25 29 14 5 

Физически науки 9 68 9 12 13 7 7 

Химически науки 9 77 4 15 10 12 4 

Хуманитарни науки 10 93 3 11 12 8 1 

Общ брой 97 885 95 151 115 72 29 

% от общ брой участници  11% 17% 13% 8% 3% 

 

 

2.4. Конкурси по двустранно сътрудничество  

През 2020 г. беше осъществено оценяване и финансиране на конкурси по двустранно 

сътрудничество, обявени през 2019 г., и бяха обявени нови конкурси в съответствие с ГОП 

на ФНИ. Целта е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично 

сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от 

университети и научни институции на България и държавите, включени в ГОП на ФНИ, в 

съответствие с двустранни договорености и националните законодателства на всяка от 

държавите. 

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване 

на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с 

оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и 

мобилността на учените, както и за подпомагане на развитието на тесни връзки и 

сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. 
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2.4.1. Конкурс за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски 

проекти 2019 г.  

През 2019 г. за втори път беше обявен конкурс за съвместна подкрепа на големи проекти в 

приоритетни области от общ интерес (финансирани 3 проекта) и които имат силен ефект за 

научния и технологичния напредък и икономическо развитие в двете страни. Срокът за 

изпълнение на одобрените проекти беше 36 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за финансиране.  

- Срок за обявяване на конкурса: 20.12.2019 год. 

- Дата за затваряне на конкурса: 13.03.2020 год. 

- Срок за оценяване от страна на ФНИ: юни 2020 год. 

В Китай конкурсната сесия беше обявена през м. септември 2019 г. с краен срок на 

подаване на проектните предложения 27 ноември 2019 г. 

Важно условие при подаването на проектите беше, че по конкурса бяха допустими 

проектни предложения, които вече са подадени от китайска страна към Министерството на 

науката и технологиите на Китай (MOST). 

Научните областите, в които бяха финансирани проектите са:  

- устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии; 

- информационни и комуникационни технологии; 

- здраве и биомедицина. 

Конкурсът се обяви на основата на Спогодбата между Народна Република България 

и Китайска народна република за основните насоки на дългосрочното икономическо и 

научнотехническо сътрудничество, подписана на 06.05.1987 год. в Пекин и Протокола от 

шестнадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично 

сътрудничество от 23.04.2018 г.  

Водеща институция по програмата от страна на Китайската народна република е 

Министерството на науката и технологиите, а от българска страна - МОН чрез ФНИ.   

Общият прогнозен бюджет на конкурса възлиза на 750 000 лв., от които за 2020 г. се 

предвиждаше да бъдат отпуснати 375 000 лв. Максималният размер на финансиране на 

всеки индивидуален проект е 250 000 лв., а минималният размер  - 150 000 лв.   

Предоставянето на финансирането се извършва на два етапа, по 50% от сумата за 

проекта за ЕТАП 1 и 50% за ЕТАП 2. По решение на ИС на ФНИ средствата за всеки от 

етапите могат да бъдат изплатени на един или два транша.   
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Продължителността на ЕТАП 1 е половината от срока на договора, 18 месеца, 

считано от началото на проекта. 

Подадени в срок за участие в конкурса бяха 17 проектни предложения от българска 

страна. По получена информация от китайска страна от общо 22 проекта, подадени при 

тях, 6 проектни предложения не бяха подадени във ФНИ.  

Девет проектни предложения преминаха проверката за административно 

съответствие и бяха оценени от избраните по обявената процедура оценители от българска 

страна.  С протокол № 29 от 24 юли 2020 г. по т. 4.3. беше одобрено оценяването на тези 9 

проекта от ИС и резултатите бяха изпратени на китайската страна.  

От китайската страна 16 предложения са преминали официалната проверка, 9 от тях 

са преминали през първия кръг на оценка и 7 са били окончателно подбрани и оценени от 

експерти от китайска страна.  

Решението за финансиране на проектните предложения е взето на заседание на ИС с 

протокол № 38 от 23.10.2020 г. Одобрени за финансиране са 3 проекта, на обща стойност 

750 000 лв.,  като от бюджета за 2020 г. са изплатени суми за първи етап в размер на 375 000 

лв.  

 

2.4.2. Конкурс за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.  

През 2019 г. беше обявен и друг съвместен конкурс с Китай за подкрепа на дейности, 

свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на 

преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на 

двете страни. Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 24 месеца, считано от датата 

на подписване на договора за финансиране.  

Срокове по конкурса: 

Обявяване на конкурса – 20 декември 2019 г. 

Начало на подаване на проектните предложения – 20 януари 2020 г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения – 20 март 2020 г. 

Размяна на списъците с подадените проекти от двете страни – 5 април 2020 г. 

Оценяване на проектите – 15 юни 2020 г. 

Размяна на резултатите от оценяването на проектите – 30 юни 2020 г. 

Взимане на съвместно решение за финансиране – по време на заседание на смесена 

комисия. 

Прогнозно начало на проектите – декември 2020 г. 
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Във връзка с ограниченията и противоепидемичните мерки, въведени със заповед на 

Министъра на здравеопазването, с решение с Протокол 12 от 16 март 2020 г., ИС на ФНИ 

удължи крайната дата за подаване на проектни предложения до 30.04.2020 г.  

В Китай конкурсната сесия също беше обявена през м. декември 2019 г. с краен срок 

на подаване на проектните предложения 20 март 2020 г. Последващата промяна на срока за 

подаване на проектни предложения до 30.04.2020 г. важеше и за китайската страна. 

Проектите са финансирани в следните научни области:  

- биотехнологии; 

- устойчиво земеделие; 

- информационни и комуникационни технологии; 

- енергетика и опазване на околната среда; 

- медицински науки; 

- химия и инженерна химия; 

- физически науки; 

- технически науки; 

- икономика и мениджмънт. 

Конкурсът се обявява на основата на Спогодбата между Народна Република 

България и Китайска народна република за основните насоки на дългосрочното 

икономическо и научнотехническо сътрудничество, подписана на 06.05.1987 год. в Пекин 

и Протокола от шестнадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и 

технологично сътрудничество от 23.04.2018 г.  

Водеща институция по програмата от страна на Китайската народна република е 

Министерството на науката и технологиите, а от българска страна е МОН чрез ФНИ.   

Общият прогнозен бюджет на конкурса възлиза на 600 000 лв., от които за 2020 г. се 

предвиждаше да бъдат отпуснати 300 000 лв. Общият размер на финансирането за всеки 

индивидуален проект по конкурса, съобразен с допустимите разходи, е 40 000 лв. 

Подадени в срок за участие в конкурса бяха 53 проектни предложения от българска 

страна. След съгласуване със списъка на проектните предложения, подадени в Китай, се 

установи, че 2 от предложенията не са подадени при тях.  

По получена информация от китайска страна от общо 59 проекта подадени при тях, 

8 проектни предложения не са подадени във ФНИ.  

50 проектни предложения преминаха проверката за административно съответствие 

и бяха оценени от избраните по обявената процедура оценители от българска страна. С 
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протокол № 35 от 11 септември 2020 г. по т. 1.1. беше одобрено оценяването на тези 50 

проекта от ИС и резултатите бяха изпратени на китайската страна.  

От китайската страна всички 50 предложения са били оценени от техни експерти.  

Решението за финансиране на проектните предложения е взето на заседание на ИС с 

протокол № 38 от 23.10.2020 г. Одобрени за финансиране са 15 проекта, на обща стойност 

600 000 лв.,  като от бюджета за 2020 г. са изплатени суми за първи транш в размер на 50 % 

от общата сума за всеки проект на стойност 300 000 лв.  

 

2.4.3. Конкурс за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г. 

Водеща институция по програмата за двустранно сътрудничество от страна на Русия 

е Руската фондация за фундаментални изследвания (РФФИ), а от българска страна е 

Министерството на образованието и науката чрез ФНИ. 

Подаването на проектни предложения по „Конкурс за проекти по програми за 

двустранно сътрудничество  – България – Русия 2019-2020 г.“ стартира на 20 декември 2019 

г. едновременно във ФНИ и РФФИ. 

Срокове по конкурса: 

Обявяване на конкурса – 20 декември 2019 г. 

Начало на подаването на проектни предложения – 20 януари 2020 г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения – 20 март 2020 г. 

Размяна на резултатите от оценяването на проектите – 15 юни 2020 г. 

Взимане на съвместно решение за финансиране – 15 юли 2020 г. 

Старт на проектите – септември 2020 г. 

Във връзка с ограниченията и противоепидемичните мерки, въведени със заповед на 

Министъра на здравеопазването, с решение с Протокол № 12 от 16 март 2020 г., ИС на ФНИ 

удължи крайната дата за подаване на проектни предложения до 30.04.2020 г.  

Във връзка с получено писмо от РФФИ, че руската страна е взела решение за 

удължаване на срока за подаване на проектни предложения по конкурса, с цел 

синхронизиране на сроковете за подаване на проектните предложения в двете финансиращи 

организации, с Протокол № 13 от 20.03.2020 г., ИС на ФНИ удължи повторно срока за 

подаване на проектите до 14.05.2020 г. 

След като руската страна удължи за трети път срока за подаване на проектни 

предложения по конкурса, с решение на ИС на ФНИ, Протокол № 19 от 08.05.2020 г., 

крайният срок за подаване на проектните предложения за организациите от българска 
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страна беше удължен също до 01.06.2020 г. От руска страна срокът за подаване на проектите 

се удължи за четвърти път - до 15.06.2020 г. 

Финансираните проекти са в следните научни области: 

- Математика, механика; 

- Физика и астрономия; 

- Химия и материалознание; 

- Биология; 

- Науки за Земята; 

- Информационни и комуникационни технологии и компютърни системи; 

- Основи на инженерните науки; 

- История, археология, етнология и антропология, философия, политология, 

социология, право, история на науката и технологиите, икономика; 

- Филология и история на изкуствата; 

- Психология, основни проблеми на образованието, социални проблеми на 

човешкото здраве и екология; 

- Глобални проблеми и международни отношения; 

- Психология, педагогически науки; 

- Основи на медицинските науки; 

- Основи на селскостопанските науки. 

Допълнително изискване за допустимост на проектните предложения 

Съгласно Допълнението към Меморандума с Руския фонд за фундаментални 

изследвания, ръководителите на научните колективи трябва да работят на трудов договор 

на пълен работен ден в изследователски център или висше училище в съответната държава. 

Общият прогнозен бюджет на конкурса възлиза на 1 400 000 лв., от които 700 000 

лв. от бюджета за 2020 г. Договорено е с руската страна да бъдат финансирани до 35 научни 

проекта, отговарящи на критериите, определени в насоките за кандидатстване по конкурса. 

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура 

следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки 

отделен проект - 40 000 лв. Договорът се изпълнява и отчита на един етап. Предоставянето 

на финансирането се извършва на два транша – 50% от сумата за проекта от бюджета на 

Фонда за 2020 г. и 50% от сумата на проекта от бюджета на Фонда за 2021 год. 

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за финансиране.   
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Подадени за участие в конкурса са 186 проектни предложения от българска страна. 

След съгласуване със списъка на проектните предложения, подадени в Русия, се 

установи, че 3 от предложенията не са подадени при тях.  

Във връзка със значителното удължаване на срока за подаване на проектни 

предложения по конкурса с Русия и поради големия брой постъпили проектни 

предложения, с Протокол № 29 от 24.07.2020 г., ИС на ФНИ взе решение за промяна на 

сроковете по конкурса, както следва: 

Административна проверка: до 15.08.2020 г. 

Научна оценка: 30.09.2020 г. 

Двустранна комисия: 20.10.2020 г. 

Решение на ИС за финансиране: 01.11.2020 г. 

До процедурата по оценяване и класиране бяха допуснати 177 проекта, подадени и в 

двете страни. С протокол № 39 от 06 ноември 2020 г. по т. 2.1. беше одобрено оценяването 

на тези 177 проекта от ИС и резултатите бяха изпратени на руската страна.  

По предложение на руската страна и в съответствие с техния бюджет беше решено 

да бъдат финансирани 33 проектни предложения.  

Решението за финансиране на проектните предложения е взето на заседание на ИС с 

протокол № 41 от 20.11.2020 г. Одобрени за финансиране са 33 проекта на обща стойност 

1 310 200 лв. и сума за 2020 г. - 655 100 лв.  

От бюджета на ФНИ за 2019 г. са заложени за изплащане суми за първи транш в 

размер на 50% от общата сума за всеки проект на стойност 700 000 лв., като реално са 

изплатени 655 100 лв. 

 

2.4.4. Конкурс за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни 

изследователски проекти за КОВИД-19 – 2020 г. 

През 2020 г., за да мобилизират научните общности и да улеснят научните изследвания във 

връзка с пандемията от COVID-19, Националната фондация за природни науки на Китай, 

Беларуската републиканска фондация за фундаментални изследвания и ФНИ отправиха 

покана за проектни предложения за съвместни изследвания. В конкурса могат да участват 

научни колективи от Република България, Китайската народна република и Република 

Беларус.  

Всяка от финансиращите организации финансира научните изследвания на колективите по 

одобрените проекти от съответната държава. Условията за международното 
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сътрудничество в рамките на конкурса и общите процедури между трите финансиращи 

организации са описани в Guidance for Applicants (Указания за кандидатите – на английски 

език), които са част от конкурсната документация. В съответствие с тези условия, по 

конкурса се финансират проекти, в които освен българския колектив, участват и партньори 

и от Китай и Беларус, или само от Китай.  

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за финансиране.  

Срокове по конкурса: 

 -      Обявяване на конкурса – до 31.07.2020 г. 

 -      Краен срок за подаване на проектни предложения – 15.09.2020 г. 

 -      Срок за оценка и класиране на проектите и решение за финансиране – 

20.11.2020 г. 

 -      Подписване на договори за финансиране на проектите – 1.12.2020 г. 

 -      Старт на проектите – януари 2021 г. 

И в трите финансиращи организации конкурсната сесия е обявена на 30.07.2020 г. с 

краен срок на подаване на проектните предложения - 15.09.2020 г. 

Научните областите, в които се финансират проектите за фундаментални 

научни изследвания в конкурса, са: 

- Скрининг и разработване на широкоспектърни анти-коронавирусни 

лекарства; 

- Изследване и разработване на анти-коронавирусна ваксина; 

- Етиология и патогенни механизми на действие на вируси от животински 

произход и защитни имунни механизми срещу вируси; 

- Нови технологии за бърза и прецизна диагностика на коронавирус. 

Конкурсът се обявяви на основата на Спогодбата между Народна Република 

България и Китайска народна република за основните насоки на дългосрочното 

икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 06.05.1987 г. в Пекин и 

на основата на Меморандум за разбирателство между ФНИ и Националната фондация за 

природни науки на КНР, подписан на 26.10.2019 г. в София. В конкурса като финансиращи 

организации участва и Белоруската републиканска фондация за фундаментални 

изследвания въз основа на Споразумение между правителството на Република България и 

правителството на Република Беларус за изменение на Спогодбата между правителството 
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на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо 

сътрудничество от 21 февруари 1996 г. 

Общият прогнозен бюджет на конкурса възлиза на 600 000 лв., съгласно ПМС 89 от 

8.05.2020 г.  Максималният размер на финансиране на всеки индивидуален проект е 200 000 

лв., а минималният размер  - 100 000 лв.   

Подадени в срок за участие в конкурса бяха 6 проектни предложения от българска 

страна. По получена информация от китайска страна всички проектни предложения, 

подадени към ФНИ, са подадени и към Националната фондация за природни науки в Китай. 

По конкурса няма подадени проектни предложения, съвместно с организации от Република 

Беларус. 

Всичките 6 проектни предложения, подадени за участие в конкурса, преминаха 

проверката за административно съответствие и бяха оценени от избраните по обявената 

процедура оценители от българска страна. С протокол № 40 от 13 ноември 2020 г. по т. 1.16. 

беше одобрено оценяването на тези 6 проекта от ИС на ФНИ и резултатите бяха изпратени 

на китайската страна.  

От китайската страна всички 6 предложения са били оценени от експерти от тяхна 

страна, като само 2 проектни предложения получават положителна оценка за финансиране, 

съгласно техните правила. 

Решението за финансиране на проектните предложения е взето на заседание на ИС с 

протокол № 41 от 20.11.2020 г. Одобрени за финансиране са 2 проекта, с обща сума за 

финансиране на проектите 400 000 лв., която беше изцяло изплатена през 2020 год. 
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Фиг. 8. Обща сума (в лв.) за финансиране на проекти в конкурсите за двустранно 

сътрудничество през 2020 г. по конкурси и по тип базови организации 

 

Фиг. 9. Брой подадени и брой финансирани проектни предложения в конкурси за 

двустранно сътрудничество през 2020 година 

Китай 

Русия

КОВИД-19

КОСТ

200 000

672 400

400 000

280 000

360 000

637 800

0

420 000

40 000

0

0

0

Двустранно сътрудничество

Институти на ССА Институти на БАН Висши училища

Китай 

изследователски 

проекти

Китай Русия КОВИД-19 КОСТ

3
15

33

2
1817

53

186

6
22

Брой финансирани и брой подадени проекти по 

кокнкурси за двустранно сътрудничество

Финансирани 
проекти
Подадени 
проекти
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През 2020 г. бяха изплатени и вторите траншове, в размер на 50 % от общата сума за 

всеки проект по Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – 

България – Австрия, в размер на 218 750 лв., Конкурс 2018 г. България – Индия – 196 000 

лв. и Конкурс 2018-2019 г. България – Русия – 597 020 лв. По Конкурс 2018 г. България – 

Китай изследователски проекти бяха изплатени вторите траншове в размер на 50% от 

сумата за първи етап в размер на 125 000 лв. 

В края на 2020 г. беше обявен и конкурс за двустранно сътрудничество България – 

Австрия – 2020 г., със срок за подаване на проектни предложения през 2021 г. 

 

2.5. Конкурс „Българска научна периодика – 2020 г.“ 

През 2020 г. ФНИ проведе два конкурса за „Българска научна периодика“. Първият се 

проведе в периода юли-август 2020 г. с прогнозен бюджет 90 000 лева, съгласно 

утвърдената ГОП за 2020 г., със срок за изпълнение на одобрените проекти: 8 месеца, като 

научни списания, които са финансирани по конкурса "Българска научна периодика - 2019 

г." не бяха допустими за участие в конкурса. Общият размер на финансирането за всеки 

индивидуален проект по настоящата процедура беше без ограничения за минимална сума 

според допустимите необходими разходи, като: 

Максималната сума за всеки отделен проект беше 5 000 лв. - за издания, които имат 

и печатен вариант и годишен обем поне 100-150 стр. 

Максималната сума за всеки отделен проект беше 7 000 лв. - за издания, които имат 

и печатен вариант, годишен обем над 150 стр. и тираж (отпечатван) поне 50 броя. 

Не се допускаше изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните 

прагове. 

Членовете на ВНЕК, определени за организиране дейността по допускане, оценяване 

и класиране на научните проекти, участващи в процедурата по конкурс „Българска научна 

периодика – 2020 г.“ бяха избрани с решение на ИС на ФНИ, Протокол №25 от 26.06.2020 

г.  

Към 10.07.2020 г. по конкурс „Българска научна периодика – 2020“ постъпиха общо 

35 бр. проектни предложения. Всички проекти бяха допуснати до оценяване и бяха 

разгледани 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. 
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Експертното оценяване на проектите беше 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 бяха класирани от ВНЕК въз основа на получените 

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

оценки.  

В класирането участваха само проектни предложения, чиято комплексна числова 

оценка беше равна или надвишаваше праговата стойност от 36 точки и бяха достигнали 

посочения задължителен минимален брой точки за всеки критерий.  

По конкурс „Българска научна периодика – 2020“ бяха класирани 28 проектни 

предложения. През м. август 2020 г., в рамките на бюджета по конкурса, бяха финансирани 

16 бр. проектни предложения, получили комплексна оценка, равна или надвишаваща 56 

точки. Общата сума на финансираните проектни предложения възлиза на 102 049 лв. 

В конкурс „Българска научна периодика – 2020“ са кандидатствали ръководители на 

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

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

редовно издават рецензирани български научни списания или поредици.  

Вторият конкурс, проведен през 2020 г. за „Българска научна периодика“, е с 

прогнозен общ бюджет 300 000 лева, съгласно утвърдения ГОП за 2020 г.  Финансирането 

се отнасяше за проекти, които ще се изпълняват от началото на 2021 г. Срокът за 

изпълнение на одобрените проекти е 12 месеца, считан от датата на подписване на договора 

за финансиране. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по 

настоящата процедура е без промяна от предходния.  

Членовете на ВНЕК, определени за организиране дейността по допускане, оценяване 

и класиране на научните проекти, участващи в процедурата по конкурс „Българска научна 

периодика – 2021 г.“ при Фонд „Научни изследвания" бяха избрани с решение на ИС на 

ФНИ, Протокол № 35 от 11.09.2020 г.  

Към 07.10.2020 г. по конкурс „Българска научна периодика – 2021“ постъпиха общо 

79 бр. проектни предложения. Всички проекти бяха допуснати до оценяване и разгледани 

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. 
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Експертното оценяване на проектите беше 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 бяха класирани от ВНЕК въз основа на получените 

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

оценки.  

В класирането участваха само проектни предложения, чиято комплексна числова 

оценка беше равна или надвишаваше праговата стойност от 39 точки и които бяха 

достигнали посочения задължителен минимален брой точки за всеки критерий.  

По конкурс „Българска научна периодика – 2021“ бяха класирани 78 проектни 

предложения. През м. декември 2020 г., в рамките на бюджета по конкурса, бяха 

финансирани 52 бр. проектни предложения, получили комплексна оценка, равна или 

надвишаваща 65 точки. Общата сума на финансираните проектни предложения възлиза на 

333 394 лв. 

 

2.6. Участие на ФНИ в програми ERA-NET и други международни програми 

През 2020 г. ФНИ 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 2020 г. бяха одобрени за финансиране два проекта с българско участие по 

програма CHIST-ERA, два проекта по програма ERA-NET RUS PLUS и един проект по 

програма SouthEast Asia-Europe, като изплатената сума по сключените договори за първи 

транш беше в размер на 397 113 лв.  

Одобрени за финансиране проекти по програми ERA-NET през 2020 г. 

    

Програма Проект Базова организация 
Изплатена сума за 

2020 г. (в лева) 

CHIST-ERA 
MUCCA СУ "Св. Климент Охридски" 75,000.00 

SAI СУ "Св. Климент Охридски" 74,321.50 

SEAsia-Europe IWRM DaMe 
Университет по архитектура, 

строителство и геодезия  
97,791.50 

CarbyneSense ТУ-София 75,000.00 
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ERA-NET RUS 

PLUS 
CARANAT 

Институт по молекулярна биология 

"Акад. Румен Цанев", БАН 
75,000.00 

ОБЩО 397,113.00 

 

По отношение на текущите проекти с участието български екипи през 2020 г. бяха 

изплатени общо 40 485.69 лв., както следва: 

 

Плащания по договори по програми ERA-NET през 2020 г.  

Програма Проект 

Година на 

сключване на 

договора 

Базова организация 
Платена сума 

(в лева) 

ERA-NET RUS 

PLUS 

I.C.U. 2018 ТУ-София 27,772.79 

JetVA 2018 
СУ "Св. Климент 

Охридски" 
12,712.90 

ОБЩО 40,485.69 

 

През 2020 г. ФНИ 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 бяха 

както следва: 

По програма BiodivRestore – 7; 

По програма CONCERT-Japan – 2; 

По програма JPI on Cultural Heritage – 14; 

По програма M-ERA – 5; 

По програма EuroNanoMed 3 – 4; 

По програма ICT-AGRI-FOOD – 2; 

По програма South-East Asia-Europe JTCall 5 – 3; 

По програма South-East Asia-Europe JTCall 6 – 2; 

 

2.7. 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 
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България и Програма COST. По този начин бяха ограничени разходите за формиране на 2 

отделни комисии за всяка от процедурите. 

 

2.7.1. Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в 

Република България 

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 2020 г. продължи приемането на проектни предложения по Процедура за подкрепа 

на международни научни форуми, провеждани в Република България.  

С протокол № 10 от 24.01.2020 г. по предложение на председателя на ВНЕК по КОСТ 

и международни научни форуми, ИС прие промяна в Процедурата, както следва: 

1. Бюджет за конкурса 

Бюджетът се определя в ГОП за съответната година. Максималният размер на 

съфинансирането на една конференция е до 10 000 лева както следва: 

- за форуми за един ден (програмата не по-къса от 7 работни часа): до 4 000 лв.  

- за форуми за два дни (програма не по-къса от 14 работни часа): до 6 000 лв.  

- за форуми за три или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа): до 10 

000 лв. 

2. Важно условие е, че за да може да бъде разгледано от ВНЕК и ИС на ФНИ и да 

бъде подписан договор за финансиране достатъчно време преди провеждане на форума, 

беше препоръчително проектното предложение да бъде подадено:  

- 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 бяха разглеждани от ВНЕК за подбор на предложенията. 

През изминалата 2020 г. и избухналата в световен мащаб пандемия от COVID-19 се 

породиха проблеми, свързани с провеждането на международните научни форуми. Поради 

непредвидените обстоятелства, редица форуми не бяха проведени, като част от тях бяха 
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проведени на по-късни дати, а други бяха отложени за следващата 2021 г. За промяната на 

датите се изискваше да бъде подадено уведомление за провеждането на форума, като бъдат 

посочени новите дати, като след одобряването им от ИС на ФНИ се сключат допълнителни 

споразумения. За научните форуми, които бяха отложени за следващата 2021 г. ИС, с 

протокол № 22 от 29.05.2020 г., взе решение да се изпратят актуализирани проектни 

предложения до ВНЕК по КОСТ и международни научни форуми за провеждането на 

форумите. 

С Протокол № 17 от 24.04.2020 г., ИС възложи на секретаря на ВНЕК да се изиска 

информация от ръководителите на новоподадени проектни предложения дали не се 

предвижда промяна във времето, мястото и начина на провеждането на научните форуми. 

Поради ограниченията, свързани с извънредната епидемична обстановка и заявените 

от ръководители на проектни предложения възможности за присъствено и дистанционно 

провеждане, както и подадени проектни предложения, които се предвижда да бъдат 

проведени изцяло онлайн, с Протокол № 29 от 24.07.2020 г., ИС прие следната промяна в 

Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република 

България: 

1. Ако конференцията се провежда само дистанционно, максималната сума за 

провеждане на конференцията се намалява до 40 % спрямо предвидените максимални суми, 

свързани с продължителността на форума, а ако конференцията се провежда смесено - 

присъствено и дистанционно, тогава максималната сума се намалява до 60 % от 

предвидените максимални суми.  

2. Ако настъпи промяна в начина на провеждане на конференцията след подписване 

на договора за финансиране, определената с решение на ИС сума за финансиране се 

намалява в съответствие с посочените в процедурата до 40 % или до 60 %. За промяната в 

начина на провеждане на конференцията ръководителят на договора изпраща уведомление 

до ФНИ и представя ново Приложение 1 с разпределение на финансовите средства. В срок 

до 14 работни дни след подаване на уведомлението, базовата организация възстановява 

разликата от получените средства и намалените средства по банкова сметка на Фонда.  

3. Промените в процедурата да бъдат отразени и в договора за финансиране. 

През изминалата 2020 г., с Решения на ИС, Протоколи № 24 от 20.06., № 29 от 24.07. 

и 34 от 20.08.2020 г. бяха одобрени за финансиране 20 проектни предложения по 

Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, които да се проведат до края 
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на 2020 г. По сключените 20 договора беше предоставено съфинансиране от страна на ФНИ 

в размер на 135 370  лв. 

С решение на ИС с Протоколи № 41 от 20.11. и № 43 от 04.12.2020 г. бяха одобрени 

за финансиране 4 проектни предложения, които да се проведат до края на м. юли 2021 г. По 

сключените договори беше предоставено съфинансиране от страна на ФНИ в размер на 28 

000  лв.  

С решение на ИС с Протокол № 41 от 20.11.2020 г. бяха одобрени 4 актуализирани 

проектни предложения за смяна на датите на провеждане на международните научни 

форуми, договорите, на които бяха подписани в края на 2019 г. и съответно изплатени 

средствата. Подаването на актуализирани проектни предложения беше взето на заседание 

на ИС с Протокол № 22 от 29.05.2020 г., тъй като поради пандемията от COVID-19 

провеждането на форумите беше отложено и датите променени. Форумите на 

актуализираните проектни предложения ще бъдат проведени до края на м. юли 2021 г. 

 

2.7.2. 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.  

На  заседание, с Протокол № 10 от 24.01.2020 г. по предложение на председателя на 

ВНЕК по КОСТ и международни научни форуми, ИС прие промяна в Поканата за 

кандидатстване по програма КОСТ като включи по-детайлно описание на необходимите 

документи за кандидатстване и условията за изпълнение на проектите. 

С Протокол № 15 от 01.04.2020 г. на ИС на ФНИ, във връзка с ограничения бюджет 

на ФНИ за 2020 г. по програма COST, беше решено по Процедурата за предоставяне на 

национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по 

Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и 

технологии COST, за 2020 г. да не са допустими нови проекти, които са продължения на 

вече финансирани проекти по същите КОСТ акции. 

ВНЕК по Програма COST разгледа документите и направи проверка по 22 проектни 

предложения за национално съфинансиране, като 18 от тях бяха одобрени за финансиране. 

По сключените 18 договора беше предоставено съфинансиране от страна на ФНИ в размер 
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на 700 000 лв. за двете години или до изтичане на КОСТ акцията. На всички договори, 

финансирането беше предоставено на два транша. С протокол № 43 на ИС беше одобрено 

изплащането на вторите траншове по програмата. 

 

2.8. Конкурси по Национални научни програми 

2.8.1.  Kонкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации 

с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).  

През 2020 г. беше проведен за втори път конкурс по Национална научна програма (ННП) 

„Петър Берон“. Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното 

развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с 

международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата цели да 

стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима 

фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за 

развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.  Специфични цели 

са привличане в България на перспективни учени с международно признати научни 

резултати и подпомагане на тяхната бърза реинтеграция в българските висши училища и 

научни организации; насърчаване и подпомагане на интензивната изследователска дейност 

на учените по оригинални и конкурентни теми, без да се ограничават темите и научните 

области на изследванията (bottom-up подход); подпомагане на бързото изграждане на 

критична маса от перспективни учени в дадена област, с международно признати научни 

резултати, позволяващи развитието на съвременни конкурентни научни направления в 

България; повишаване качеството на висшето образование в България чрез трансфер на 

съвременни научни направления, знания, умения и технологии към обучителния процес и 

принос за откриване на нови таланти в България; трансфер на знания и умения към базовата 

организация. Стипендиите на ННП “П. Берон” предоставят финансова подкрепа на 

изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области: 

• Химия (CHE) 

• Обществени и хуманитарни науки (SOC) 

• Икономически науки (ECO) 

• Информатика и инженерни науки (ENG) 

• Околна среда и науки за Земята (ENV) 

• Науки за живота (LIF) 

• Математика (MAT) 
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• Физика (PHY) 

До конкурсната процедура бяха допуснати всичките 22 проектни предложения, те 

бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за 

оценител по МСК-ИФ (MSCA-IF). Всички експерти бяха бивши или настоящи оценители 

на проекти по Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) в научните области, по които бяха 

подадените проектни предложения. Следвайки процедурите на MSCA и насоките за 

конкурса, оценяването беше проведено дистанционно на един етап според типа на 

проектното предложение. Един от подадените проекти попадна в Предложения Тип 1 – 

проекти, които са подадени по програма Хоризонт 2020 MSCA Individual Fellowships и са 

получили е оценка по-висока от 80 точки - и според правилата на конкурса, той се класира 

директно без допълнително оценяване. Предложенията тип 2 бяха представени директно в 

конкурса и не попаднаха в обособения тип 1. Тези предложения бяха оценени от трима 

независими експерти от съответния научен панел. Един от тримата независими експерти 

беше излъчен за докладчик, който да подготви консенсусния доклад. След обработване на 

консенсусните доклади в съгласие с ННП Петър Берон и НИЕ и насоките за конкурса, на 

основание на получените оценителни консенсусни карти бяха финансирани 8 проектни 

предложения (получили 80 или повече точки). 

 

2.9. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год. 

През 2020 г. ФНИ проведе Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 

по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год. 

Конкурсът се обяви на основание на чл. 24 от ЗННИ, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 36, 

ал. 2 от Правилника на ФНИ, и в изпълнение на ПМС 89 от 8.05.2020 г. Тематика на 

конкурса и сроковете за неговото провеждане бяха съобразени с текста на Правилника на 

ФНИ и с необходимостта от провеждане на научни изследвания в съкратени срокове за 

решаване на медико-биологичните и социално-икономическите проблеми, породени от 

пандемията.  

Целта на процедурата беше да насърчи провеждане на качествени фундаментални 

научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени 

насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с  обществени предизвикателства, 

свързани с пандемията от COVID-19.   
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Тематичните направления, в които трябваше да бъдат финансирани изследвания, 

определени с решение на ИС на ФНИ, бяха: 

Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми 

 Минималната сума за всеки отделен проект - 100 000 лв. 

 Максималната сума за всеки отделен проект - 120 000 лв. за участие на колектив от една 

научна организация (с участие на не по-малко от 5 учени с образователната и научна степен 

„Доктор“) 

 Максималната сума за всеки отделен проект - 200 000 лв. за участие на колектив от две 

научни организации (с участие на не по-малко от 10 учени с образователната и научна 

степен „Доктор“) 

 Максималната сума за всеки отделен проект - 300 000 лв. за участие на колектив от три 

или повече научни организации (с участие на не по-малко от 15 учени с образователната и 

научна степен „Доктор“) 

Проектни предложения с участие на по-малко от 5 учени с образователната и научна степен 

„Доктор“ не бяха допустими. 

Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на 

пандемията COVID-19 

 Минималната сума за всеки отделен проект - 30 000 лв. 

 Максималната сума за всеки отделен проект - 60 000 лв. (с участие на не по-малко от 3 

учени с образователната и научна степен „Доктор“) 

 Проектни предложения с участие на по-малко от 3 учени с образователната и научна 

степен „Доктор“ не бяха допустими. 

Общ бюджет на конкурса: 

Прогнозният общ бюджет на конкурса беше 1 800 000 лв. 

За тематично направление 1. Медико-биологични изследвания: 1 560 000 лв. 

За тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на 

пандемията COVID-19: 240 000 лв.  

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24  месеца. 

Конкурсът беше обявен на 1.06.2020 г. с краен срок за подаване на проектните предложения 

– 23.06.2020 г.  

Предвидено беше проектите да стартират на 10.08.2020 г. 
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2.9.1. Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми 

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

изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 

год.“ за тематично направление 1. Медико-биологични проблеми беше определена сумата 

от 1 560 000 лв. Постъпилите проектни предложения в направлението бяха 42 бр.  

Оценяването на проектите, разпределени към ВНЕК по тематично направление 1. Медико-

биологични проблеми, 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, включващо:  

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 (80 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

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

Тридесет и три проектни предложения участваха в класирането, тъй като 

комплексната им числова оценка беше равна или надвишаваше праговата стойност от 80 

точки. Девет проектни предложения бяха под прага от 80 точки. 

ВНЕК предложи на ИС на ФНИ да бъдат финансирани 7 проектни предложения с 

получена обобщена числова оценка над 97 точки на обща стойност 1 460 000 лв., 

предложението беше утвърдено от ИС. Също така ВНЕК предложи на ИС на ФНИ при 

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

резервните проектни предложения, които са получили 80 или повече точки, но не са били 

предложени за финансиране поради недостиг на средства. 

След приемане на актуализираната ГОП за 2020 г. и с решение на ИС на ФНИ беше 

решено да бъдат финансирани допълнително още 6 проектни предложения с обща сума за 

финансиране в размер на 1 220 000 лв. 

Сумата, която трябваше да бъде изплатена за 2020 г. в тематично 1 направление 

„Медико-биологични проблеми“ на 13 бр. класирани и предложени за финансиране 

проектни предложения беше 2 680 000 лв.  
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2.9.2. Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни 

аспекти на пандемията COVID-19 

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

изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 

год.“ за тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на 

пандемията COVID-19 беше определена сумата от 240 000 лв. Постъпилите проектни 

предложения в направлението бяха 31 бр.  Оценяването на проектите, разпределени към 

ВНЕК по тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на 

пандемията COVID-19, 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 (80 точки). Числовите оценки и 

обосновките на избраните по обявената процедура оценители бяха представени под 

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

Двадесет и едно проектни предложения участваха в класирането, тъй като 

комплексната им числова оценка беше равна или надвишаваше праговата стойност от 80 

точки. Десет проектни предложения бяха под прага от 80 точки. 

ВНЕК предложи на ИС на ФНИ да бъдат финансирани 4 проектни предложения с 

получена обобщена числова оценка над 93,5 точки на обща стойност 227 100 лв., 

предложението беше утвърдено от ИС. Също така ВНЕК предложи на ИС на ФНИ при 

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

резервните проектни предложения, които са получили 80 или повече точки, но не са 

предложени за финансиране поради недостиг на средства. 

След приемане на актуализираната ГОП за 2020 г. и с решение на ИС на ФНИ беше 

решено да бъдат финансирани допълнително още 3 проектни предложения с обща сума за 

финансиране в размер на 180 000 лв. 

Сумата, която трябваше да бъде изплатена за 2020 г. в тематично 2 направление 

„Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“ на 7 бр. 

класирани и предложени за финансиране проектни предложения беше 407 100 лв.  
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Подписването на договорите за финансиране беше замразено до произнасянето на 

компетентните съдебни инстанции относно подадена жалба от ръководител на проектно 

предложение срещу решение на ИС на ФНИ за обявяване на класираните и одобрени за 

финансиране проектни предложения по „Конкурс за финансиране на фундаментални 

научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-

19– 2020 год.“  

 

2.10. Процедура по разглеждане на възражения 

През 2020 г. за първи път Фонд „Научни изследвания“ приложи процедура за разглеждане 

на възражения, съгласно чл.61 от ПФНИ. Съставът на експертната комисия по възражения 

беше определен с решение в протокол №10 от 24.01.2020 г. на ИС на ФНИ. Разгледани бяха 

36 подадени възражения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания за млади учени и постдокторанти – 2019 г.“, „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2019 г.“ и конкурс „Българска научна периодика-

2019 г.“ Три проектни предложения не бяха допуснати за разглеждане от комисията поради 

неоснователни мотиви в постъпилите възражения, определени бяха 27 проектни 

предложения, за които беше назначен допълнителен оценител, поради допуснати 

технически неточности.  

Шест възражения по конкурс за „Българска научна периодика“ 2019 г. бяха насочени 

да кандидатстват в обявения конкурс „Българска научна периодика“ 2020 с актуализирани 

насоки, насочен към проектни предложения от конкурс 2019 г., които не са били 

финансирани.  

В резултат на коригираните оценки бяха финансирани 3 проектни предложения по 

Конкурс за „Фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти 2019“  

на обща стойност 89 800 лв. и 4 проектни предложения по Конкурс за „Фундаментални 

научни изследвания 2019“. Общата сума за финансиране на проектни предложения по 

процедурата за възражения от конкурс за „Фундаментални научни изследвания“ 2019 г. за 

първия етап беше 240 000 лв. 

Дейността на комисията беше осъществена в съответствие с процедурите по чл. 61, 

ал. 3, от Правилника на ФНИ и Правилата за определяне на състава и за работата на 

експертната комисия по възраженията към ФНИ. 
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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 

ПНЕК на ФНИ. През 2020 г. тази дейност се осъществяваше от съставите на ПНЕК, 

определени през 2019 г. с решение на ИС на ФНИ.  

 

3.1. ПНЕК по Биологически науки 

През 2020 г. ПНЕК по Биологически науки проведе 8 присъствени заседания, които поради 

извънредната обстановка в РБългария относно Covid 19, бяха осъществени по Skype. 

ПНЕК по Биологически науки през 2020 г. разгледа общо 134 доклада и 

уведомителни писма  от ръководители на договори и докладва на ИС за взетите решения по 

тях. Също така прегледа списъците с одобрени и финансирани проекти от Конкурс 2019 г. 

и 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.  

ПНЕК по Биологически науки разгледа 3 бр. окончателни отчети на проекти от 

Конкурс - 2016 г.  с   оценка „Много добър“ (съгласно изискванията по ПФНИ - 2016). 

ПНЕК по Биологически науки  разгледа 6 бр. междинни отчети по „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания – 2017 г.“, като 6 от тях бяха с Много 

добра оценка (съгласно изискванията по ПФНИ - 2016). На основание предложението на 

ПНЕК по Биологически науки, ИС взе решение да се финансира втория етап на договори 

от 2017 г., като им бъдат изплатени средства на обща стойност 357 630,00 лв. 

ПНЕК по Биологически науки  разгледа 1 бр. отчет по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти  – 2017 г.“, като той 

беше оценен с Много добра оценка (съгласно изискванията по ПФНИ - 2016). 

Също така ПНЕК по Биологически науки разгледа  8 бр. междинни отчети на проекти 

от 2018 г., като с утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след 

което обсъди и прие предложените оценки, 5 от тях бяха оценени с Много добра оценка и 

3 с Добра оценка (съгласно изискванията по ПФНИ - 2016). На основание предложението 

на ПНЕК по Биологически науки, ИС взе решение да се финансира вторият етап на 

договори от 2018 г., като им бъдат изплатени средства на обща стойност 464 830,00 лв. 
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Общата стойност на преведените средства за финансиране на проекти към ПНЕК по 

Биологически науки  през 2020 г. беше в размер на 822 460,00 лв. 

 

3.2. ПНЕК по Математически науки 

През 2020 г. ПНЕК по Математически науки и информатика проведе общо 8 заседания – 7 

присъствени и 1 неприсъствено, като разгледа 27 доклада и 25 уведомителни писма от 

ръководители на договори и докладва на ИС за взетите решения по тях.  

През 2020 г. комисията разгледа 8 окончателни отчета на проекти по Конкурс за 

фундаментални научни изследвания – 2014 г. Решенията за оценяване на проектите бяха 

приети от ИС. Пет от проектите бяха оценени от независими оценители с оценка „Отличен“. 

Комисията разгледа 2 окончателни отчета на проекти от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2016 г., като с 

утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

финансовите и научните отчети с оценки „Много добър“. ИС потвърди решенията на 

комисията. 

Комисията разгледа 1 междинен отчет на проект Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания от 2017 г., като с утвърдената процедура за избор чрез 

жребий определи оценители, след което обсъди и прие финансовия и научен отчети с 

оценка „Добър“. На основание предложението на ПНЕК по Математически науки и 

информатика ИС взе решение за втори етап да бъдат изплатени средства в размер 50 000 лв.  

Комисията разгледа 2 окончателни отчета на проекти от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г., като с 

утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

финансовите и научните отчети с оценки „Добър“. ИС потвърди решенията на комисията. 

Комисията разгледа 3 междинни отчета на проект Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания от 2018 г., като с утвърдената процедура за избор чрез 

жребий определи оценители, след което обсъди и прие финансовия и научен отчети с две 

оценки „Добър“ и една „Много добър“. На основание предложението на ПНЕК по 

Математически науки и информатика ИС взе решение за втори етап да бъдат изплатени 

средства в размер 179 955 лв.  

Комисията разгледа 1 междинен отчет на проект Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства от 2018 г., като с 

утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 
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финансовия и научен отчети с оценка „Добър“. На основание предложението на ПНЕК по 

Математически науки и информатика ИС взе решение за втори етап да бъдат изплатени 

средства в размер 60 000 лв.  

Общата стойност на преведените средства за финансиране на проекти към ПНЕК по 

Математически науки и информатика през 2020 г. е 289 955 лв.  

Членовете на комисията се запознаха с предварителен доклад от Агенция за 

държавна финансова инспекция (АДФИ) с вх. № 0416/89 от 18.11.2020 г., относно 

извършена финансова инспекция на ФНИ във връзка с финансовите отчети на договори, 

финансирани по конкурса за финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 

2014 г., която беше проведена в периода март - август 2020 г. и във връзка с решения на ИС, 

приети в Протокол № 41 от 20.11.2020 г. 

 

3.3. ПНЕК по Медицински науки 

През 2020 г. ПНЕК по Медицински науки проведе 7 бр. присъствени заседания, които 

поради извънредната обстановка в РБългария относно Covid 19, бяха осъществени по Skype, 

както и 2 неприсъствени заседания. Бяха разгледани общо 98  доклада  и уведомителни 

писма от ръководители на договори и докладвани на ИС за взетите решения по тях.  

Също така ПНЕК по Медицински науки прегледа списъците с одобрени и 

финансирани проекти от Конкурс 2019 г. и 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.  

ПНЕК по Медицински науки разгледа 3 бр. окончателни отчети на проекти от 

Конкурс - 2016 г. с оценка „Много добър“ (съгласно изискванията по ПФНИ - 2016). 

ПНЕК по Медицински науки  разгледа 4 бр. междинни отчети по „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания – 2017 г.“, като 2 от тях получиха 

„Много добра“ оценка и 2 - „Добра“ оценка (съгласно изискванията по ПФНИ - 2016). На 

основание предложението на ПНЕК по Биологически науки, ИС взе решение да се 

финансира втория етап на договори от 2017 г., като им бъдат изплатени средства на обща 

стойност 222 000,00 лв. 

ПНЕК по Медицински науки  разгледа 1 бр. отчет по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти  – 2017 г.“, като той 

беше оценен с „Добра“ оценка (съгласно изискванията по ПФНИ - 2016). 
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Също така ПНЕК по Медицински науки разгледа 6 бр. междинни отчети на проекти 

от 2018 г., като с утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след 

което обсъди и прие предложените оценки, 2 от тях бяха оценени с „Много добра“ оценка, 

3 бяха с „Добра“ оценка и 1 беше оценен със „Задоволителна“ оценка (съгласно 

изискванията по ПФНИ - 2016).  

Комисията разгледа и 1 бр. междинен отчет от „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания за обществени предизвикателства – 2018 г.“  като той 

беше оценен със „Задоволителна“ оценка (съгласно изискванията по ПФНИ - 2016). 

На основание предложението на ПНЕК по Медицински науки, ИС взе решение да се 

финансира вторият етап на договори от 2018 г., като им бъдат изплатени средства на обща 

стойност 307 839.00 лв. 

Общата стойност на преведените средства за финансиране на проекти към ПНЕК по 

Медицински науки  през 2020 г. беше в размер на 529 839.00 лв. 

 

3.4.  ПНЕК по Науки за Земята 

През 2020 г. ПНЕК по Науки за Земята, определена с решение на ИС (Протокол № 14 от 

27.03.2020 год.) проведе общо 4 присъствени и 2 неприсъствени заседания, като разгледа 7 

доклада и 23 уведомителни писма от ръководители на договори и докладва на ИС за взетите 

решения по тях.  

Комисията прегледа списъците с финансирани текущи проекти от конкурсните 

сесии на ФНИ през 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. и определи отговорник за всеки проект.  

Членовете на ПНЕК определиха чрез жребии оценители за текущи проекти, 

финансирани от ФНИ, разпределени към ПНЕК по Науки за Земята. 

Комисията разгледа 2 окончателни отчета на проекти от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2016 год. От тях 

един отчет беше приет с оценка „Много добър“ , а другия с оценка „Добър“, като и двата 

бяха предложени за приключване като успешно реализирани проекти. 

Комисията разгледа 3 междинни отчета на проекти от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания - 2018 г., като с утвърдената процедура за избор чрез 

жребий определи оценители, след което обсъди и прие финансовите и научните отчети. От 

тях 2 отчета бяха приети с оценка „Добър“ и един отчет - с оценка „Задоволителен“. 

Комисията разгледа 3 междинни отчета на проекти от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства - 2018 г., като с 
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утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

финансовите и научните отчети. От тях един отчет беше приет с оценка „Много добър“, 

един беше приет с оценка „Добър“ и един отчет с оценка „Задоволителен“. 

На основание предложението на ПНЕК по Науки за Земята ИС взе решение за втори 

етап на договорите от 2018 год. да им бъдат изплатени средства в общ размер на 281 500 лв.  

 

3.5. ПНЕК по Обществени науки 

През 2020 г. ПНЕК по Обществени науки проведе 7 бр. присъствени, които поради 

извънредната обстановка в РБългария относно Covid 19, бяха осъществени по Skype, като 

разгледа общо 84 доклада  и уведомителни писма от ръководители на договори и докладва 

на ИС за взетите решения по тях.  

Също така прегледа списъците с одобрени и финансирани проекти от Конкурс 2019 

г. и 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 7 бр. окончателни отчети на проекти от Конкурс - 2014 г. с 

оценка „Отличен“ (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). Също така тя разгледа и 

междинен отчет на проект  по Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания-2017 г., като с утвърдената процедура за избор чрез жребий определи 

оценители, след което обсъди и прие Много добра оценка. На основание предложението на 

ПНЕК по Обществени науки, ИС взе решение да се финансира вторият етап на 1 проект по 

договор от 2017 г., като бъдат изплатени средства на обща стойност 48 700 лв. 

ПНЕК по Обществени науки разгледа 6 бр. междинни отчети на проекти от Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания-2018 г., от които 3 бяха с оценка 

„Много добра“ и 3 - с „Добра“ оценка. На основание предложението на ПНЕК по 

Обществени науки, ИС взе решение да се финансира втория етап на договорите от 2018 г. 

на обща стойност 299 835.77лв.  

Също така бяха разгледани 3 бр. междинни отчети на проекти от Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания за обществени предизвикателства – 

2018 г., от които 2 бр. бяха с оценка „Добра“ и 1 бр. - с оценка „Задоволителен“. На 

основание предложението на ПНЕК по Обществени науки, ИС взе решение да се финансира 

вторият етап на договорите от 2018 г. на обща стойност 135 411.57 лв. 
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Общата стойност на преведените средства за финансиране на проекти към ПНЕК по 

Обществени науки през 2020 г. беше в размер на 483 947.34 лв. 

 

3.6. ПНЕК по Селскостопански науки 

През 2020 г. ПНЕК по Селскостопански науки проведе общо 8 заседания – 6 присъствени и 

2 неприсъствени, като разгледа 50 доклада и 45 уведомителни писма от ръководители на 

договори и докладва на ИС за взетите решения по тях.  

През 2020 г. комисията разгледа 5 окончателни отчета на проекти по Конкурс за 

фундаментални научни изследвания – 2014 г. Решенията за оценяване на проектите бяха 

приети от ИС. Всички проекти бяха оценени от независими оценители с оценка „Отличен“. 

Комисията разгледа 4 окончателни отчета на проекти от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2016 г., като с 

утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

финансовите и научните отчети с три оценки „Много добър“ и една „Добър“. ИС потвърди 

решенията на комисията. 

Комисията разгледа 1 окончателен отчет на проект от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2016 г., като с утвърдената процедура за избор чрез 

жребий определи оценители, след което обсъди и прие финансовия и научен отчет с оценка 

„Много добър“. ИС потвърди решението на комисията. 

Комисията разгледа 5 окончателни отчета на проекти от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г., като с 

утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

финансовите и научните отчети с три оценки „Добър“ и две „Задоволителен“. ИС потвърди 

решенията на комисията. 

Комисията разгледа 4 междинен отчет на проект Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания от 2017 г., като с утвърдената процедура за избор чрез 

жребий определи оценители, след което обсъди и прие финансовите и научни отчети с една 

оценка „Много добър“, две оценки „Добър“ и един проект беше прекратен. На основание 

предложението на ПНЕК по Математически науки и информатика ИС взе решение за втори 

етап да бъдат изплатени средства в размер 166 931 лв.  

Комисията разгледа 2 окончателни отчета на проекти от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г., като с 



 
 

56 

 

утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

финансовите и научните отчети с оценки „Добър“. ИС потвърди решенията на комисията. 

Комисията разгледа 11 междинни отчета на проект Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания от 2018 г., като с утвърдената процедура за избор чрез 

жребий определи оценители, след което обсъди и прие финансовия и научен отчети с две 

оценки „Отличен“ и „Много добър“, четири с „Добър“ и една със „Задоволителен“. На 

основание предложението на ПНЕК по Селскостопански науки ИС взе решение за втори 

етап да бъдат изплатени средства в размер 621 745 лв.  

Комисията разгледа 2 междинни отчета на проект Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства от 2018 г., като с 

утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

финансовия и научен отчети с оценки „Добър“. На основание предложението на ПНЕК по 

Математически науки и информатика Изпълнителният съвет взе решение за втори етап да 

бъдат изплатени средства в размер 119 688 лв.  

С оценка „Много добър“ беше оценен втори краен етап на проект по програма 

Biodiversa. 

Общата стойност на преведените средства за финансиране на проекти към ПНЕК по 

Селскостопански науки през 2020 г. беше 908 363 лв.  

Членовете на комисията се запознаха с предварителен доклад от АДФИ с вх. № 

0416/89 от 18.11.2020 г., относно извършена финансова инспекция на ФНИ във връзка с 

финансовите отчети на договори, финансирани по конкурса за финансиране на научни 

изследвания в приоритетни области - 2014 г., която беше проведена в периода март - август 

2020 г. и във връзка с решения на ИС, приети в  Протокол 41/20.11.2020 г. 

 

3.7.  ПНЕК по Технически науки 

През 2020 г. ПНЕК по Технически науки проведе общо 7 присъствени заседания, като 

разгледа 34 доклада и 107 уведомителни писма от ръководители на договори и докладва на 

ИС за взетите решения по тях.  

Комисията прегледа списъците с финансирани текущи проекти от конкурсните 

сесии на ФНИ през 2019 г. и определи отговорник за всеки проект.  

Членовете на ПНЕК определиха чрез жребии оценители за текущи проекти, 

финансирани от ФНИ, разпределени към ПНЕК по Технически науки. 
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Съгласно изискванията на ПФНИ членовете на ПНЕК разгледаха 4 окончателни 

научни отчета на проекти от Конкурс за финансиране на научни изследвания в тематични 

области 2014 г. От тях 2 отчета бяха приети с оценка „Много добър“ и 2 отчета с оценка 

„Добър“. 

Комисията разгледа 7 окончателни отчети на проекти от Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2016 год. От тях 4 

отчета бяха приети с оценка „Много добър“ и 3 отчета - с оценка „Добър“, като всички бяха 

предложени за приключване като успешно реализирани проекти. 

Членовете на ПНЕК разглеждаха и обсъждаха технически отчети и постъпили 

доклади за фактически констатации за 2 договора от конкурс „Българска научна периодика- 

2016 год.“. И двата отчета бяха приети от ПНЕК и докладвани на ИС за приключване. 

Комисията разгледа 2 междинни отчета на проекти от 2017 г., като с утвърдената 

процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

финансовите и научните отчети. Единият отчет беше приет с оценка „Много добър“, а 

втория отчет ПНЕК прие с оценка „Добър“. На основание предложението на ПНЕК ИС взе 

решение за втория етап на единия договор да бъдат изплатени средства в общ размер от 60 

000 лв., а вторият проект да бъде прекратен, поради невъзможност за неговото 

продължаване. 

Комисията разгледа 14 междинни отчета на проекти от 2018 г., като с утвърдената 

процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие 

финансовите и научните отчети. От тях 8 отчета бяха приети с оценка „Много добър“, 5 

отчета ПНЕК прие с оценка „Добър“ и един отчет с оценка „Задоволителен“. 

На основание предложението на ПНЕК по Технически науки ИС взе решение за 

втори етап да им бъдат изплатени средства в общ размер на 804 837,37 лв.  

Членовете на комисията се запознаха с предварителен доклад от АДФИ с вх. № 

0416/89 от 18.11.2020 г., относно извършена финансова инспекция на ФНИ във връзка с 

финансовите отчети на договори, финансирани по конкурса за финансиране на научни 

изследвания в приоритетни области - 2014 г., която беше проведена в периода март - август 

2020 г. и във връзка с решения на ИС, приети в Протокол № 41 от 20.11.2020 г. 

 

3.8. ПНЕК по Физически науки  

През 2020 г. ПНЕК по Физически науки проведе 7 присъствени, които поради извънредната 

обстановка в РБългария относно Covid 19, бяха по Skype  и 1 неприсъствено заседаниe. През 
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първите две. заседания ПНЕК бе по Физически науки и Науки за Земята, останалите 6 

заседания бяха проведени от ПНЕК по Физически науки, тъй като с решение на ИС, прието 

с Протокол № 14 от 27.03.2020 г. на основание чл. 15 от ЗННИ и чл. 13, т. 7 от ПФНИ 

раздели настоящата ПНЕК по Физически науки и Науки за Земята на две комисии - ПНЕК 

по Физически науки и ПНЕК по Науки за Земята. 

ПНЕК по Физически науки и Науки за Земята през 2020 г. разгледа  общо 90 доклада 

и уведомителни писма  от ръководители на договори и докладва на ИС за взетите решения 

по тях. Също така прегледа списъците с одобрени и финансирани проекти от Конкурс 2019 

г. и 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.  

ПНЕК по Физически науки и Науки за Земята разгледа 3 бр. окончателни отчети на 

проекти от Конкурс - 2014 г. с оценка „Отличен“ (съгласно изискванията по ПФНИ - 

отменен). По конкурс „Българска научна периодика”- 2016 г. прегледа техническия отчет 

на 6 проекта 

ПНЕК по Физически науки  разгледа  5 бр. междинни отчети по „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания – 2017 г.“, като 3 от тях бяха с „Много 

добра“ оценка и 2 са с „Добра“ оценка (съгласно изискванията по ПФНИ - 2016). На 

основание предложението на ПНЕК по Физически науки, ИС взе решение да се финансира 

вторият етап на договори от 2017 г., като им бъдат изплатени средства на обща стойност 

299 999,38 лв. 

Също така ПНЕК по Физически науки разгледа  8 бр. междинни отчети на проекти 

от 2018 г., като с утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след 

което обсъди и прие предложените оценки, всичките 8 бр. с „Много добра“ оценка. На 

основание предложението на ПНЕК по Физически науки, ИС взе решение да се финансира 

вторият етап на договори от 2018 г., като им бъдат изплатени средства на обща стойност 

463077,44 лв. 

Общата стойност на преведените средства за финансиране на проекти към ПНЕК по 

Физически науки  през 2020 г. беше в размер на 763 076,82 лв. 

 

3.9. ПНЕК по Химически науки 

През 2020 г. ПНЕК по Химически науки проведе 8 бр. присъствени заседания, които поради 

извънредната обстановка в РБългария относно Covid 19, бяха осъществени по Skype, като 
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разгледа общо 116 доклада  и уведомителни писма от ръководители на договори и докладва 

на ИС за взетите решения по тях.  

Също така прегледа списъците с одобрени и финансирани проекти от Конкурс 2019 

г. и 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 2 бр. окончателни отчети на проекти от Конкурс - 2014 г. с 

оценка „Отличен“ (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен). По Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти -

2016 г. бяха разгледани 1 бр. окончателен  отчет, с оценка „Добър“. (съгласно изискванията 

по ПФНИ - 2016). Също така ВНЕК разгледа и междинен отчет  на проект  по Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания-2016 г., като с утвърдената процедура 

за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди и прие „Много добра“ оценка. 

На основание предложението на ПНЕК по Химически науки, ИС взе решение да се 

финансира вторият етап на 1 проект по договор  от 2016 г., като бъдат изплатени средства 

на обща стойност 48 700 лв. 

Бяха разгледани 7 бр. междинни отчети на проекти от 2017 г., от които 5 бр. с оценка 

„Много добър“ и 2 бр. с оценка „Добър“. На основание предложението на ПНЕК по 

Химически науки, ИС взе решение да се финансира вторият етап на договорите от 2017 г. 

на обща стойност – 415 309,75 лв.  

ПНЕК по Химически науки разгледа 9 бр. междинни отчети на проекти от Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания-2018 г., от които 8 получиха оценка 

„Много добър“ и 1 - „Задоволителен“. На основание предложението на ПНЕК по 

Химически науки, ИС взе решение да се финансира вторият етап на договорите от 2018 г. 

на обща стойност  – 517 055,45 лв.  

Също така бяха разгледани 6 бр. междинни отчети на проекти от Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания за обществени предизвикателства – 

2018 г., от които 3 бр. са  с оценка „Много добър“ и 3 бр. с оценка „Добър“. На основание 

предложението на ПНЕК по Химически науки, ИС взе решение да се финансира вторият 

етап на договорите от 2018 г. на обща стойност – 335 119,47 лв. 

Общата стойност на преведените средства за финансиране на проекти към ПНЕК по 

Химически науки през 2020 г. е  в размер на 1 314 184,67 лв. 
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3.10. ПНЕК по Хуманитарни науки 

През 2020 г. ПНЕК по Обществени науки проведе 7 бр. присъствени заседания, които 

поради извънредната обстановка в РБългария относно Covid 19, бяха осъществени по Skype, 

както и едно неприсъствено заседание, като разгледа общо 84 доклада и уведомителни 

писма от ръководители на договори и докладва на ИС за взетите решения по тях.  

Също така ПНЕК по Хуманитарни науки прегледа списъците с одобрени и 

финансирани проекти от Конкурс 2019 г. и 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 и одобри 4 бр. окончателни отчети на проекти от Конкурс - 2014 

г. със следните оценки: 1 - оценка „Отличен“ (съгласно изискванията по ПФНИ - отменен), 

2 с оценка „Много добър“ и 1 с оценка „Добър“. Също така ПНЕК разгледа и междинен 

отчет на проект по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания-2017 г., 

като с утвърдената процедура за избор чрез жребий определи оценители, след което обсъди 

и прие оценка „Добър“. На основание предложението на ПНЕК по Хуманитарни науки, ИС 

взе решение да се финансира вторият етап на 1 бр. договор  от 2017 г., като бъдат изплатени 

средства на обща стойност 54 648.75лв. 

ПНЕК по Хуманитарни науки разгледа 3 бр. междинни отчети на проекти от Конкурс 

за финансиране на фундаментални научни изследвания-2018 г., от които 1 с оценка „Много 

добър“ и 2 със „Добър“. На основание предложението на ПНЕК по Хуманитарни науки, ИС 

взе решение да се финансира вторият етап на договорите от 2018 г. на обща стойност  – 178 

200.14 лв.  

Също така бяха разгледани 3 бр. междинни отчети на проекти от Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания за Хуманитарни предизвикателства – 

2018 г., от които 2 бр. с оценка „Добър“ и 1 бр. с оценка „Задоволителен“. На основание 

предложението на ПНЕК по Хуманитарни науки, ИС взе решение да се финансира вторият 

етап на договорите от 2018 г. на обща стойност – 148 378.65. 

Общата стойност на преведените средства за финансиране на проекти към ПНЕК по 

Хуманитарни науки през 2020 г. беше  в размер на 381 227.54 лв. 

 

3.11. ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество 
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През 2020 г. ПНЕК по двустранно и международно сътрудничество проведе общо 13 

заседания – 11 присъствени, като от тях 7 присъствени на място във ФНИ и 4 присъствени 

по Skype, както  и 2 неприсъствени заседания, като разгледа 91 доклада и 66 уведомителни 

писма от ръководители на договори и докладва на ИС за взетите решения по тях.  

Комисията прегледа списъци с предоставени отчети от конкурсните сесии на ФНИ 

от 2013 г. до 2019 г. и определи отговорник за всеки проект.  

Комисията разгледа 3 бр. окончателни отчети на проекти по „Процедура за 

предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в 

утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните 

изследвания и технологии COST“ от 2016 г., като 2 бр. от тях получиха оценка „Много 

добър“ и 1 бр. „Добър“. По „Конкурс за двустранно научно-техническо сътрудничество 

България - Китай - 2014 г.“ бяха разгледани 3 бр. окончателни отчети - от тях 2 бр. с оценка 

„Много добър“ и 1 бр. с „Добър“. Комисията разгледа 2 бр. окончателни отчети на проекти 

от „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай - 

2016 г.“, като от тях 1 бр. получи оценка „Много добър“ оценка и 1 бр. - „Задоволителен“. 

ПНЕК разгледа 2 бр. окончателни отчети на проекти от „Конкурс за финансиране проекти 

по програми за двустранно сътрудничество 2017 г. – България – Русия“ - от тях 1 бр. беше 

оценен като „Много добър“ и 1 бр. с „Добър“. Беше разгледан и 1 окончателен отчет на 

проект от „Конкурс за двустранно научно-техническо сътрудничество България - Австрия 

– 2013 г.“, който получи оценка „Много добър“. ПНЕК по Двустранно сътрудничество 

разгледа 1 окончателен отчет на проект по „Процедура за предоставяне на национално 

съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската 

програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST“ от 

2017 г., който получи оценка „Добър“. Също така бяха разгледани и 2 бр. междинни отчети 

на проекти от „Конкурс за двустранно научно-техническо сътрудничество - България - 

Индия - 2013 г.“, които получиха оценка „Много добър“. 

ПНЕК по двустранно сътрудничество прегледа и техническите отчети на 3 бр. 

договори от 2018 г. и 6 броя договори от 2019 г. по „Процедура за подкрепа на 

международни научни форуми, провеждани в Република България“ и прие изпълнението 

на всички. 

За всички отчети по проекти от ПНЕК беше следвана утвърдената процедура за 

избор чрез жребий на оценители.  
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На основание предложението на ПНЕК по двустранно сътрудничество, ИС взе 

решение да се финансира трети етап на 1 договор от конкурса с Индия от 2013 г., като на 

базовата организация бяха изплатени средства в размер на 19 326 лв. 

ПНЕК направи разпределение по докладчици на получени отчети от научни 

направления „Химически науки“, „Физически науки“, „Технически науки“ и „Математика 

и информатика“ и определи оценители за тях. 

 

3.12. Изградени научноизследователски инфраструктури и социално-

икономическо въздействие на резултатите от проектите 

Поради ограничения бюджет на ФНИ през последните години не са финансирани проекти 

за изграждане на научна инфраструктура. Финансирането на научна инфраструктура се 

осъществява чрез други източници – Националната пътна карта за научна инфраструктура 

и Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.  

 Тъй като след 2014 г. конкурсите на ФНИ се провеждат извън обхвата на 

рамката за държавна помощ за научни изследвания и развитие, при тези конкурси се 

финансират само фундаментални научни изследвания. По тази причина като резултат 

от проектите не се допускат заявки за патенти, полезни модели и др. Това изискване 

се съблюдава при ежегодното съгласуване на Насоките за конкурсите на ФНИ с 

Министерството на финансите. 

 

3.13. Текущи проекти по Националните научни програми 

През 2020 г. стартираха своята научно-изследователска работа и сформираха екипи 

всичките 10 финансирани проекти по Национална научна програма „ВИХРЕН“. За първите 

шест месеца по проектите бяха назначени 12 постдокторанта, 7 докторанти и 10 старши 

сътрудника. Сумите изплатени за втората година на договорите по ННП „ВИХРЕН“ през 

2020 г. бяха на обща стойност 2 411 480 лв. Най-сериозно затруднение бенефициентите 

срещнаха с назначаването на позиция “докторант” в рамките на 6 месеца от стартирането 

на проекта, поради това, че бройките за редовни докторанти се заявяват от академичните 

организации към МОН година по-рано, а процедурата по зачисляване на редовен докторант 

в България според ЗВО е около 5 месеца, така че е много трудно да се спази изискването до 

6-тия месец от стартирането на проекта да бъде зачислен редовен докторант, работещ по 

проекта. В ЗВО няма опция за кандидат-докторанти извън ЕС, освен ако няма двустранно 

подписано споразумение между България и страна извън ЕС. 
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Същевременно се очерта необходимостта да се внесат промени, свързани с назначаването 

на ръководителите на проектите, което да не ги поставя в ситуация да променят трудовите 

си правоотношения по академичната им длъжност с научните организации. Призивът на 

ръководителите е да бъде дадена възможността средствата за един докторант да бъдат 

изплащани под формата на стипендия, а не като трудов договор. 

Поради усложнената епидемиологична обстановка и наложени сериозни рестрикции за 

пътуване по целия свят, бяха затруднени подборът и назначаването на постдокторанти и на 

старши сътрудници по проектите. Особено голям се оказа проблемът с привличане на учени 

от чужбина. Във връзка със затруднената мобилност имаше предложения: да се даде по-

голяма свобода на водещия изследовател при назначаването на пост-докторанти и старши 

сътрудници в екипа като се премахне (промени) задължителното условие, на което трябва 

да отговаря екипът на изследователя до 6-тия месец след началото на проекта; да се даде 

по-голяма възможност за гъвкаво опериране с подбора на членовете на екипа; да се разреши 

привличане на повече старши сътрудници за по-краткотраен престой през първата година 

за сметка на назначаване на повече докторанти и пост-докторанти през следващите години. 

За по-ефективното изпълнение на целите на ННП „ВИХРЕН“ беше изпратено предложение 

да се разреши консорциум от институции като базова организация, тъй като това изискване 

пречи на изпълнението на интердисциплинарни проекти, които изискват инфраструктура и 

допълваща се експертиза от различни области на науката.  

 През 2020 г. стартираха и първите 7 проекти по ННП „Петър Берон и НИЕ“, като 

сумите, изплатени през 2020 г., бяха в размер на 420 000 лв. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОСА НА ФНИ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА 

ПРОДУКЦИЯ 

Приносът 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 базите данни Web of Science и Scopus 

Общият брой научни статии по проекти, финансирани от ФНИ (Funding Agency), които са 

публикувани в издания, включени в базите данни Web of Science (WoS) и Scopus по години 

за периода 2015 - 2020 г. е представен на Фиг. 10. За 2020 г. броят публикации, в които е 

отбелязано, че са финансирани по проекти на ФНИ, нараства в базата данни Web of Science 

с около 100 (около 23%), докато броят публикации в базата данни Scopus намалява с около 

40 (около 5%). Намаляването вероятно се дължи на ограниченията за провеждане на 

международни конференции във връзка с пандемията от Ковид-19, тъй като материалите, 

публикувани в резултат от конференциите, се реферират предимно в базата данни Scopus.  
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Фиг. 10. Научни статии, финансирани от ФНИ, които са публикувани в издания, 

включени в базата данни Web of Science (WoS) и Scopus по години за периода 2015 - 

2020 г. 

 

На фиг. 11 са представени данните за процента на научните статии, финансирани от 

ФНИ, от всички публикации с автори, работещи в научни организации в България, 

които са публикувани в издания, включени в базата данни WoS и Scopus по години за 

периода 2015 - 2020 г. За 2015 и 2016 г. този процент е между 4 и 5% и за двете бази 

данни. От 2017 г. процентът нараства устойчиво и за 2019 г. достига до 8% за 

публикациите, включени в Web of Science (WoS), и до 15% за публикациите, включени 

в Scopus. За 2020 г. процентът публикации, финансирани от ФНИ за базата данни Web 

of Science продължава да нараства до около 10%, докато за базата данни Scopus 

процентът намалява спрямо 2019 г. до 12%. 

 

 

Фиг. 11. Процент на научните статии, финансирани от ФНИ, от всички 

публикации с автори от България, които са публикувани в издания, включени в 

базата данни Web of Science (WoS) и Scopus по години за периода 2015 - 2020 г. 
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Данните за разпределените на публикациите, включени в базата данни WoS, по научни 

организации, са представени на Фиг. 12, като са показани научните организации с най-

голям брой публикации. Както и през предните години, и през 2020 г. най-голям принос 

има БАН с 424 публикации, следвана от Софийския университет със 123 публикации, 

Медицинския университет – София, Техническия университет – София и 

Химикотехнологичния и металургичен университет, съответно със 70, 30 и 23 

публикации за годината.  

 

 

 

Фиг. 12. Научни статии, финансирани от ФНИ, които са публикувани в издания, 

включени в базата данни Web of Science  (WoS) по години за периода 2016 - 2020 г. 

за научните организации с най-голям брой публикации 

 

От базата данни WoS 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 програмата COST, 

Европейски съюз, German Research Foundation (DFG) - Германия, Russian Foundation for 
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Basic Research (РФФИ) – Русия, National Science Foundation (NSF) – САЩ, United States 

Department of Energy (DOE) – САЩ и др. 

 

 

4.2. Научни публикации с финансиране от ФНИ за проекти, отчетени с междинен 

или окончателен отчет през 2020 г.  

Общо във всички ПНЕК по научни области са разгледани отчети на 192 проекта, в които 

участват 355 докторанти и 491 млади учени. От проектите 99 са оценени с най-високата 

оценка („Отличен“ за проекти, оценявани по Правилника на ФНИ от 2014 г. или „Много 

добър“, която е най-високата оценка по Правилника на ФНИ от 2016 г.). Общият брой 

научни публикации по отчетите на проектите е 1677, от които 760 публикации са по 

отчетите за вторите етапи на конкурса от 2014 г.  

Осем публикации са включени в отчетите за изпълнение на първия етап на проектите 

от конкурса за фундаментални научни изследвания от 2016 г., а 125 са в отчетите за 

изпълнение на проектите от конкурса за фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти от 2016 г. 

От публикациите 146 са включени в отчетите за изпълнение на първия етап на 

проектите от конкурса за фундаментални научни изследвания от 2017 г., а 50  са в отчетите 

за изпълнение на проектите от конкурса за фундаментални научни изследвания на млади 

учени и постдокторанти от 2017 г. Също 459 публикации са по отчетите за първите етапи 

на конкурса от 2018 г., а 121 публикации са от отчети на проекти от Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания за обществени предизвикателства – 2018 г.  Има и 8 

научни публикации по Програми ERA-NET. 

От проектите към ПНЕК по двустранно и международно сътрудничество са 

разгледани 23 отчета като 9 от тях са оценени с най-високата оценка. Общият брой научни 

публикации по отчетите на тези проекти 91.  

Така, общо за 2020 г. са разгледани 215 междинни или окончателни отчети, по които 

за 108 ИС на ФНИ е дал най-високата оценка за изпълнение на проекта. Общият брой 

научни публикации по разгледаните отчети е 1 768. 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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Брой отчетени проекти и брой отчетени научни публикации в междинните и 

окончателните отчети по ПНЕК по научни области, както и брой проекти с най-

висока оценка на научния отчет („Отличен“ за конкурси до 2015 г. и „Много добър“ 

за конкурси след 2015 г.) 

ПНЕК по Брой 

отчетени 

проекти 

Брой 

публикации 

Брой проекти с 

най-висока оценка 

Биологически науки 18 44 12 

Математически науки и информатика 17 361 8 

Медицински науки 13 34 2 

Науки за Земята 8 33 2 

Обществени науки 17 192 8 

Селскостопански науки 33 134 17 

Технически науки 27 223 14 

Физически науки 22 340 16 

Химически науки 26 114 18 

Хуманитарни науки 11 202 2 

Двустранно сътрудничество 23 91 9 

Общо 215 1 768 108 
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5. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ НА ФНИ ЗА 2020 Г. 

 

5.1. Административни разходи на ФНИ от бюджета за 2020 г. 

Средствата в бюджета на ФНИ като второстепенен разпоредител на бюджет към МОН за 

2020 г. са общо 15 894 800 лв., от които за финансиране на проекти са 14 284 800 лв. През 

2020 г. имаше отпуснати и допълнителни целеви средства, както следва: 

по ПМС № 89/8.05.2020 г. в размер на 2 400 000.00 лв., 

по ПМС № 148/3.07.2020 г. в размер на 4 000 000.00 лв., 

по ПМС № 149/3.07.2020 г. в размер на 1 300 000.00 лв. и 

по ПМС № 268/25.09.2020 г. в размер на 2 203 580.00 лв. 

През годината след доклад на управителя, беше увеличаван бюджетът от 

възстановени, неизползвани средства и получени присъдени вземания от бенефициенти в 

размер на 1 290 999.79 лв. 

Разходи по параграфи: 

10.1.1. възнаграждения на персонал по трудови правоотношения (12 лица) – 209 132 лв. 

10.1.2. възнаграждения по извън трудови правоотношения – 802 084 лв., включващи 

възнаграждения на оценители по проектни предложения и отчети по договори по 

конкурсни сесии на Фонда, на членовете на ИС, ПНЕК и ВНЕК и други. 

10.1.4. суми за осигуровки по трудови и извън трудови правоотношения през 2020 г. – 84 

192 лв.; 

10.1.5. начислени суми за възнаграждения на чуждестранни лица - 315 766 лв. 

10.1.6. средства за издръжка на ФНИ: 

- материали и консумативи – 40 575 лв. 

- вода, горива и енергия  - 4193 лв. 

Средства за получени външни услуги по договори и първични счетоводни документи 

(фактури): 

- наем на работни помещения на Фонд „Научни изследвания“ - 125 414 лв. 

- поддръжка на софтуер – 5 609 лв. 

- поддръжка на хардуер – 8 578 лв. 

- правни услуги - консултантски – 37 100 лв. 

- телекомуникационни и пощенски разходи – 5 759 лв. 

- други - 96 822лв. 

- командировки в страната – 4 272 лв. 
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- командировки в чужбина – -264 лв.  

10.1.7 

- процесуално представителство – 50 575 лв. 

- съдебни такси, санкции, неустойки, обезщетения и разноски – 11 275 лв.,  в т.ч. 6084 

лв., които са прихванати при превода и не са видни в касов отчет. 

10.1.8  Разходи за дълготрайни активи  - 12 048 лв. 

10.1.9  Разходи за софтуер - 25 408 лв. 

10.1.10 Разходи за финансиране на частни организации по проекти от конкурсни 

програми от ГОП - 135 926 лв. 

10.1.11. разходи за членски внос 

- членски внос CERN – 266 064 лв. 

- членски внос Европейска научна фондация - 5 867 лв. 

 

5.2. Съдебни производства 

През 2020 год. Фонд „Научни изследвания“ е взел участие като страна по следните съдебни 

производства:  

1. Във връзка с извършена финансова инспекция на ФНИ от АДФИ и връчен доклад 

№ ДИ-1-СФ-002 от 09.01.2013 г. са дадени указания да се предприемат действия, 

включително по съдебен ред, за възстановяване от изпълнителите по договори за научни 

изследвания нецелево изразходваните бюджетни средства. ФНИ 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 и процесуално представителство до приключване на 

делата пред всички съдебни инстанции. Исковите молби са заведени през м. януари 2013 

год. и са образувани 21 искови производства, като през 2020 год. повечето от тях са 

приключили с влезли в сила съдебни актове и са останали 2 висящи съдебни производства. 

2. ФНИ през 2015 год. е потърсил правата си по съдебен ред за възстановяване на 

средствата по връчени два акта за начет от АДФИ, връчени през 2013 г., като са заведени 

две искови производства. През 2020 г. едното исково производство е висящо пред 

Софийски градски съд, а по другия Акт за начет сумата е възстановена на Фонда. 

3. През 2020 г. ФНИ предостави документи по заведени досъдебни производства на 

Национална следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“ и други органи.  
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4. През 2013 г. 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 ИС на ФНИ са предприети действия по разваляне на договорите по 

съдебен ред и възстановяване на сумите, ведно с законната лихва. ФНИ проведе обществена 

поръчка за избор на адвокатско дружество, което да направи правен анализ на отмененото 

класиране и да предприеме действия за възстановяване на сумите по съдебен ред. През м. 

декември 2017 г. е сключен договор с АД „Трифонова, Вуковска и Митева“ за 

представителство пред първа съдебна инстанция, по образувани общо 25 съдебни 

производства. Десет от съдебните производства не са приключили окончателно и са висящи 

пред съдебните инстанции – Софийски апелативен съд, Върховен касационен съд. 

5. През 2017-2018 г. са заведени две искови молби от бенефициенти по договори 

срещу ФНИ и образувани съдебни производства, като по едното делото е приключило с 

решение на първа инстанция, а другото производство е все още висящо пред първа 

инстанция.  

6. През 2020 г. е подадена жалба от ръководител на проектно предложение срещу 

решение на ИС на ФНИ за обявяване на класираните и обявяване за финансиране на 

проектни предложения по „Конкурс за финансиране на научни изследвания по обществени 

предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19- 2020 год.“ и е образувано 

производство пред Административен съд. По искане на Фонда с Определение на АССГ е 

допуснато предварително изпълнение на решението на ИС на ФНИ, но определението 

отново е обжалвано от жалбоподателя. В началото на март 2021 г. Върховен 

административен съд отхвърли жалбата и даде възможност за подписване на договорите и 

финансиране на проектите по конкурса.  

7. Сумата, възстановена в бюджета от съдебни дела през 2020 г., е 868 590 лв., 

включваща главница в размер на 614 215 лв. и лихви 254 375 лв. 

 

През 2020 год. са извършени проверки във ФНИ от АДФИ и Звеното за вътрешен 

одит на МОН. 

Със Заповед № ФК-10-435 от 25.03.2020 год. на Директора на АДФИ е възложено 

извършването на финансова инспекция във Фонда с предмет: Проверка на финансовото 

изпълнение на договори от Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни 
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области – 2014 г. Проверката приключи с Доклад № ДИД2-СФ-23 от 13.11.2020 год. В 

доклада са направени констатации по 30 сключени договори на извадков принцип и е 

установено, че общата сума на неизразходваните средства и на непризнатите разходи по 

финансовите отчети са 732 573,97 лв., които подлежат на възстановяване на Фонда. Във 

връзка с доклада на АДФИ на свое заседание ИС на ФНИ в Протокол № 41 (т. 6.4) от 

20.11.2020 г. взе решения за предприемане на действия, които да бъдат извършени през 

следващата (2021) година. 

Със Заповед № РД 09-1644 от 29.07.2020 г. е  извършена проверка от Звеното за 

вътрешен одит на МОН относно проведения през 2020 год.  „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с 

пандемията от COVID-19“. За проверката ФНИ не е уведомен да са констатирани 

несъответствия и не е връчен доклад от проверката. 

 

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 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, от 26 октомври 2018 г. Фондът има разработена и одобрена на заседание на ИС 

„Комуникационна стратегия за популяризиране на дейността на Фонда“, която изпълнява 

успешно и в рамките на 2020 г., въпреки затрудненията, породени от глобалната пандемия 

от коронавирусна инфекция. Комуникационната стратегия 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. В стратегията се акцентира на ролята на ФНИ 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. 
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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 повишава техния обществен авторитет, 

спечелва уважението, което те наистина заслужават, но в момента, за съжаление, не 

получават. Целта е в средносрочен план науката да заеме полагащото ѝ се място сред 

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 януари -

декември 2020 г. освен редовно разпращане на информация и съобщения до академичната 

общност и потенциални бенефициенти, са осъществявани редовни 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 и разпространени в периода януари-декември 2020 г. са общо 21 информационни 

и прессъобщения, достигнали до следните канали: 

 Забелязани публикации в други медии: 177 

Публикации в социални медии: 22 

 Присъствие в радио- и телевизионни медии: 9 (БНТ, БНР-Програма Хоризонт, БНР – 

Програма Христо Ботев, ТВ+, телевизия BulgariaОnAir и др. ) 

Отразявания в печатни медии: 11 

 

II) В изпълнение на Комуникационната стратегия са проведени събития и 

представяния на проекти, финансирани от ФНИ. За всички тях са изпращани покани и 

информация към научната общност и към медиите, изработени и разпространени са 

подходящи прессъобщения. Затрудненията, предизвикани от глобалната пандемия от 

коронавирусна инфекция, неминуемо доведоха до отлагане на част от планираните  

дейности, като те ще бъдат реализирани при първа възможност след нормализиране на 

ситуацията. 

В периода януари-декември 2020 г. са реализирани 6 събития на ФНИ: 

- 16 януари 2020 г. - информационна среща за представяне на конкурси по международни 

научни програми, проведена в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН, гр. София 
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Информационна среща на ФНИ за представяне на конкурси по актуални 

международни научни програми, проведена на 16 януари 2020 г. 

 

- 07 февруари 2020 г. - ФНИ проведе среща в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“ с 

бенефициентите на проекти на ФНИ по конкурси за 2018 г. и 2019 г. 

 

На 07 февруари ФНИ проведе среща с бенефициентите по конкурси за 2018 и 2019 г. 
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Срещата на бенефициенти на ФНИ по конкурси за 2018 и 2019 г. събра над 450 души 

 

- 06 март 2020 г. - Участие на ФНИ в конференцията „Хоризонт Европа“ - образование, 

иновации, научни изследвания“, гр. Варна. Фондът бе отличен от МОН за постижения за 

устойчиво развитие на капацитета и повишаване на размера на усвоените средства по 

проекти по РП „Хоризонт 2020“.  

 

ФНИ бе отличен от МОН за постижения за устойчиво развитие на 

капацитета и повишаване на размера на усвоените средства по проекти по РП 

„Хоризонт 2020“. Отличието връчи г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на 

образованието и науката. 
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- 29 юни 2020 г. - Представяне на Годишен отчет на ФНИ за 2019 г. и Годишна оперативна 

програма за 2020 г. в гр. София 

 

Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ, представи Годишния отчет за 2019 г. 

 

 

Проф. дтн Светослав Николов, председател на ИС на ФНИ, представи 

Годишната оперативна програма за 2020 г. 

 

- 26 и 27 септември 2020 г. - Участие на ФНИ в Софийски фестивал на науката 2020: 

целодневно на 26 и 27 септември на двудневен щанд и чрез лекционно събитие на 27 

септември; 
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Ръководители на успешни проекти, финансирани от ФНИ по ННП „Петър Берон и 

НИЕ“, представиха работата си пред обществото на щанда на ФНИ по време на 

Софийския фестивал на науката 2020 

 

 

Ръководители на успешни проекти, финансирани от ФНИ по ННП „Петър Берон и 

НИЕ“, представиха работата си пред обществото на щанда на ФНИ по време на 

Софийския фестивал на науката 2020 
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Ръководители на успешни проекти, финансирани от ФНИ по ННП „Петър Берон и 

НИЕ“, представиха работата си пред обществото на щанда на ФНИ по време на 

Софийския фестивал на науката 2020 

 

 

Ръководители на успешни проекти, финансирани от ФНИ по ННП „Петър Берон и 

НИЕ“, представиха работата си пред обществото на щанда на ФНИ по време на 

Софийския фестивал на науката 2020 
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Лекция на проф. дтн Светослав Николов, председател на Изпълнителния съвет на 

ФНИ, като част от лекционното събитие на ФНИ на 27-и септември по време на 

Софийския фестивал на науката 2020 

 

 

Лекция на проф. дмн Николай Лазаров, зам.- председател на Изпълнителния съвет на 

ФНИ, като част от лекционното събитие на ФНИ на 27-и септември по време на 

Софийския фестивал на науката 2020 

 

- 29 септември 2020 г. - Проведено в гр. София е вътрешно обучение на Временните научно-

експертни комисии по актуалните конкурси на ФНИ 
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 На база на присъствените списъци и оценка на аудиторията, общият брой на 

участниците във всички събития надхвърля 1000 души, включително представители на 

академичната общност, държавната администрация, медиите, бизнеса и гражданското 

общество. Преди и след всяко от събитията е извършена активна дейност по 

разпространяване на пресинформация чрез прессъобщения, като са забелязани редица 

отразявания. Медийна информация за събитията и линк към снимки от тях е отразена и в 

сайта на ФНИ, който е обновяван редовно през целия отчетен период. Имайки предвид 

редовното провеждане на събития през цялата година, както и активното отразяване от 

медии като Българска телеграфна агенция (БТА), Българското национално радио (БНР), 

Българската национална телевизия (БНТ) и от водещи онлайн сайтове за новини и наука, 

можем да допуснем, че оценката за достигната аудитория надхвърля 1,5 млн. души. 

 Положителният отзвук от събитията и тяхната реализация безспорно 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; 

 - 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 оглед достигане до научната общност с информация за актуални конкурси на 

Фонда и в ситуация на здравна пандемия, през август и септември 2020 г. са реализирани 

видеопредставяния на Насоките по конкурси на ФНИ за 2020 г. 
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Екранна снимка от видеопредставяне на Насоките за конкурси на ФНИ за 2020 г. 

 

Линк към страницата с видеопредставянията на сайта на ФНИ:  

https://www.fni.bg/?q=node/1190    

Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2020 г. - първа част 

 https://youtu.be/19_E8SXrig8  

 Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2020 г. - втора част 

https://youtu.be/qdk1K8pI_3I  

 Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2020 г. - трета част 

https://youtu.be/F_2dcnvoZPo  

 Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2020 г. - четвърта част 

https://youtu.be/ddYvitRYGpE      

Общият брой гледания на представянията към края на 2020 г. е над 430. 

 

IV) Уебсайтът на ФНИ  www.fni.bg) е обновяван редовно с информация, новини и 

съобщения за нови и предстоящи конкурси.  Съгласно статистиката от приложението 

Awstats в контролния панел на доставчика на хостинг услуги, през 2020 г. уебсайтът на 

ФНИ е бил посетен от общо 53 776 уникални посетители, като броят посещения е над 137 

800 (по 2,56 посещения на потребител средно), които са прегледали общо 638 321 страници 

(средно по 4,63 страници на посещение). Около 8% от страниците са посетени от 

потребители с IP-адрес извън България (основно от САЩ, Русия, Великобритания и ЕС), 

https://www.fni.bg/?q=node/1190
https://youtu.be/19_E8SXrig8
https://youtu.be/qdk1K8pI_3I
https://youtu.be/F_2dcnvoZPo
https://youtu.be/ddYvitRYGpE
http://www.fni.bg/
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което показва устойчив интерес на български учени, работещи в чужбина, към конкурсите 

на ФНИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика на генерирания трафик към уебсайта на ФНИ, www.fni.bg, за 2020 г. 

 

 С цел оптимизация и обновяване на уебсайта на ФНИ (www.fni.bg), и през 2020 г. е 

продължена работата по преработка и съгласуване с Ръководството на ФНИ и с експерти 

на обновено техническо задание за изработка на нов модерен и атрактивен сайт на ФНИ. 

След като през 2019 г. в резултат на проведено обществено обсъждане и публикувана 

покана бе получена само една оферта, която обаче не изпълнява в пълнота заданието. През 

2020 г. заданието е преработено, консултирано с експерти наново и съгласувано с 

Ръководството на ФНИ. През 2021 г. предстои да бъде обявена нова покана. 

 За популяризиране на конкурсите, провеждани от ФНИ и резултатите от проектите, 

ФНИ предоставя регулярна информация и на НАЦИД. 

 В изпълнение на ангажиментите по предоставяне на публична информация за 

изпълнението на проектите, финансирани от ФНИ, на уебсайта на ФНИ е предоставена 

такава информация, както следва: 

http://www.fni.bg/
http://www.fni.bg/
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- Информация за финансираните проектни предложения по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2020 г.“: https://www.fni.bg/?q=node/1248 

 

- Информация за финансираните проектни предложения по „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“: 

https://www.fni.bg/?q=node/1249 

 

- Информация за финансираните проектни предложения по „Kонкурс по Национална 

научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) - 2020 

г.“: https://www.fni.bg/?q=node/1259  

 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1248
https://www.fni.bg/?q=node/1249
https://www.fni.bg/?q=node/1259
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6. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ 

Основните проблеми, стоящи пред ФНИ, бяха описани в Годишния отчет на Фонда за 2019 

г., но поради възникналата през 2020 г. пандемия от Ковид-19, няма съществено развитие 

по тяхното решаване. По-долу е представено актуализирано описание на тези проблеми: 

1. Недостатъчен бюджет на ФНИ за финансиране на проекти по регулярните 

конкурси на ФНИ.  

Този проблем има два аспекта. През последните години бюджетът на ФНИ като 

второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката покрива 

основната част от разходите за изплащане на суми по втори етапи на проекти от предни 

години, конкурси по двустранно и международно сътрудничество, обявени през 

предходната година и текущи разходи по оценяване на проектни предложения и научни 

отчети, както и за функционирането на Фонда. Благодарение на разбирането от страна на 

МОН, допълнително през годината чрез постановление на МС се осигуряват допълнителни 

средства за обявяване на нови конкурси. Това дава възможност Фондът да изпълнява 

функциите си, определени в Закона за насърчаване на научните изследвания и 

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

2030. Осигуряването на допълнителни средства чрез ПМС през годината, а не чрез бюджета 

на ФНИ обаче води до забавяне провеждането на конкурсите на ФНИ и оценяването, 

класирането и финансирането на проектните в рамките на текущата година, тъй като 

изисква серия от последователни административни процедури в МОН и Министерството 

на финансите. Този проблем беше особено актуален и през 2020 г., когато обявяването на 

конкурсите стана чак през м. август, а подаването на документите по тях беше в края на м. 

септември и началото на м. октомври. Ако средствата са нови конкурси се включат в 

регулярния бюджет на ФНИ, новите конкурси могат да бъдат обявени по-рано през 

годината, напр. през м. май. 

Вторият аспект е свързан с недостатъчната сума за финансиране на отделен проект. 

Отчитайки, че конкурсите за фундаментални научни изследвания на ФНИ са единственият 

източник на финансиране в България на научни изследвания за всички области на науката 

и за съхраняване и развитие на цялостния научен капацитет на страната, Фондът не налага 

ограничения в тематиката на проектните предложения по тези конкурси, в съответствие с 

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

2030. Сравнително ниските суми за отделен проект не позволяват закупуване на средно 

скъпа апаратура (напр. 40-60 000 лв.), както и достатъчно средства за адекватни 
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възнаграждения на членовете на научния колектив, работещи по проекта, или назначени 

изцяло за работа по проекта. Ако средствата за нови конкурси на ФНИ бъдат увеличени, ще 

може да бъде увеличена и сумата за един проект като може да бъде приложен диференциран 

подход за различните типове разходи, типове проекти или други характеристики на 

проекта. За конкурса за фундаментални научни изследвания през 2020 г. беше въведена 

възможността към бюджета на проекта от 120 000 лв. да бъде заявена допълнително сума 

от 50 000 лв. за ДМА или ДНМА като тази сума може да бъде използвана и през двата етапа 

на проекта. Така максималната сума за отделен проект беше увеличена до 170 000 лв. 

Поради това, както и поради по-малката сума за финансиране на проекти по конкурса, броят 

финансирани проекти беше около два пъти по-малък от този за предходните години. 

 

2. Недостатъчен брой компетентни оценители на проектни предложения и 

кратък срок за оценяване на проектните предложения. 

Дейността на ФНИ по оценяване на проектните предложения в конкурсите на Фонда, както 

и научните отчети на финансираните проекти се осъществява от независими оценители, от 

които зависи и качественото изпълнение на тези функции на Фонда. В част от научните 

области броят регистрирани оценители е сравнително малък, което затруднява избора на 

компетентни оценители за всяко проектно предложение. Опитът с привличане на оценители 

от чужбина в някои случаи води до съществени различния в оценките на български и 

чуждестранните оценители. 

 

3. Недостатъчен административен персонал на Фонда 

Сегашният състав на ФНИ е много натоварен като секретарите на НЕК отговарят за по две 

ПНЕК, а в периодите на провеждане на нови конкурси и за по две ВНЕК, т.е. общо по четири 

научно-експертни комисии. Поради голямата натовареност и сравнително ниското 

заплащане, през последните 2 години част от опитните и подготвени секретари на НЕК 

напуснаха. Освен това, поради недостатъчен брой служители, секретарите на НЕК е 

необходимо да поемат и допълнителни задължения като секретар на ИС, служител по 

сигурността на информацията, служител по регламента за лични данни и др. Този проблем 

може да бъде решен с увеличаване на щата на ФНИ, и/или повишаването на заплатите, за 

да може ФНИ да задържи квалифицираните служители и да привлече нови компетентни 

служители. Остротата на проблема е отбелязана и в текущия вариант на доклада на 

Световната банка. 
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Освен натовареността на служителите на ФНИ, натоварването на ИС на ФНИ и научно-

експертните комисии на Фонда също е голямо. За 2020 г. са проведени 34 заседания на ИС 

на ФНИ, на които са разглеждани доклади на ПНЕК и ВНЕК, Насоки и документация по 

конкурсите на ФНИ, текущи въпроси и др. За големия обем обсъждани въпроси и взети 

решения говори и обема на протоколите от заседанията на ИС. 

 

Информация за проведени заседания на Изпълнителния съвет и ПНЕК на ФНИ 

Орган на ФНИ 

 

Присъствени 

заседания 

Неприсъствени 

заседания 

Общо 

Изпълнителен съвет 29 5 34 

ПНЕК    

Биологически науки 8 0 8 

Математика 7 1 8 

Медицина 7 2 9 

Науки за Земята 4 2 6 

Обществени науки 7 0 7 

Селскостопански науки 6 2 8 

Технически науки 7 0 7 

Физически науки 7 1 8 

Химически науки 8 0 8 

Хуманитарни науки 7 1 8 

Двустранно сътрудничество 11 2 13 

 

4. Липса на електронна система за подаване на проектни предложения по 

конкурсите на ФНИ, която да е съгласувана с нормативно определените процедури.  

По тази точка има съществен напредък като електронната система за подаване на 

проектни предложения по двете ННП „ВИХРЕН“ и „Петър Берон и НИЕ“, беше 

модифицирана и за останалите конкурси на ФНИ. Системата е опростена и се 

усъвършенства за всеки конкурс.  
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7. 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., изм. ДВ, бр.42 от 2019 г., доп., бр. 47 от 22.05.2020 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. Препоръките от доклада на Комисията за наблюдение и оценка 

на дейността на Фонд „Научни изследвания“ за 2019 г. ще бъдат осъществени в дейността 

на Фонда през текущата година. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА НАУЧНО-ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ 

НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО НАУЧНИ ОБЛАСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА НАУЧНО-ЕКСПЕРТНИТЕ 

КОМИСИИ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

 

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

с мандат 05.09.2019 – 05.09.2021 г. 

 

Председател на изпълнителния съвет: 

Проф. д.т.н. Светослав Ганчев Николов  

Заместник председател:  

Проф. дмн Николай Еленков Лазаров  

 

Членове на Изпълнителен съвет: 

1. Чл.-кор. проф. дбн Илза Константинова Пъжева  

2.  Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

3. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров  

4. Проф. дфн Иван Митев Узунов 

5. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова  

6. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева  

7. Проф. д-р Румен Георгиев Бинев (до 27.02.2020 г.) 

    Чл. кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски (от 20.02.2020 г.) 

8. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева 

9. Д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН 

   Секретар: доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

Състави на постоянните научно-експертни комисии с мандат 12.04.2019–12.04.2021 г. 

 

1. Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки: 

Проф. д-р Димитър Любенов Джилиянов – Агробиоинститут, ССА 

Проф. дн Майа Петрова Стойнева - СУ “Кл. Охридски” 

Проф. д-р Мариела Константинова Оджакова-Байтошева - СУ “Кл. Охридски” 

Проф. Д-р Венета Михова Капчина-Тотева - СУ “Кл. Охридски” 
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Доц. д-р Валентина Кръстева Григорова - Институт по невробиология, БАН  

Проф. д-р Любомир Манолов Стоилов Институт по физиология на растенията и генетика 

БАН (Решение на ИС Протокол 11/28.02.2020) 

Секретар на ПНЕК: Людмила Сотирова (от 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г.) 

             Олга Рахнева (от 01.05.2020 год.) 

 

2. Постоянна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика 

Проф. д-р Евгения Попова, Институт по математика и информатика-БАН 

Проф. д-р Емануил Йорданов Атанасов, Институт по информационни и комуникационни 

технологии  – БАН  

Проф. д-р Николай Лазаров Манев, Институт по математика и информатика – БАН  

Доц. д-р Нина Христова Пешева, Институт по механика – БАН 

Проф. дмн Николай Иванов Янков, Шуменски университет  

Секретар на ПНЕК: Роза Кондова 

 

3. Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки 

Проф. д-р дм Ивета Антонова Коева - Медицински университет, Пловдив 

Проф. д-р дмн Дамянка Петева Гетова- Спасова - Медицински университет, Пловдив 

Проф. д-р двмн Стойчо Димитров Стоев - Тракийски университет 

Доц. д-р Любомир  Асенов Дурмишев, дм  - Медицински университет София 

Проф. д-р Елена Иванова Георгиева – Институт по физиология на растенията и генетика, 

БАН  

Секретар на ПНЕК: Людмила Сотирова (от 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г.) 

             Олга Рахнева (от 01.05.2020 год.) 

 

4.Постоянна научно-експертна комисия по Науки за Земята (Протокол на ИС № 14 

от 27.03.2020 г.) 

проф. д-р Йордан Иванов Кортенски – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 

София - Председател 

проф. дн Румяна Василева Вацева – Национален институт по геофизика, геодезия и 

география, БАН – Зам.-председател 

проф. д-р Илияна Аспарухова Бончева - Геологически институт, БАН; 
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проф. д-р Христина Георгиева Василева - Институт по Минералогия и Кристалография, 

БАН; 

доц. д-р Николай Хараланов Рачев - СУ „Св. Климент Охридски“. 

Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова 

 

5. Постоянна научно-експертна комисия по Обществени науки  

Проф. д-р Матилда Иванова Александрова – Университет за национално и световно 

стопанство - Председател 

Доц. д-р Аделина Проданова Миланова - Институт за Икономически Изследвания 

Проф. д-р Елка Славчева Василева - Университет за Национално и Световно Стопанство 

Проф. днс Людмила Евлогиева Иванчева - Институт за Икономически Изследвания 

Професор дикн Соня Варадинова Милева-Божанова – СУ „Св. Климент Охридски“ 

Секретар на ПНЕК: инж. Нечо Клисуров  

 

6. Постоянна научно-експертна комисия по Селскостопански науки 

Доц. д-р Божин Максимов Божинов – Аграрен университет – Пловдив  

Проф. д-р Оля Евтимова Караджова – Институт по почвознание, агротехнологии и защита 

на растенията „Н. Пушкаров“, ССА 

Проф. д-р Ангел Иванов Ангелов – Университет по хранителни технологии – Пловдив 

Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – Тракийски университет – Стара Загора 

Проф. дсн Лилян Крумов Сотиров – Тракийски университет – Стара Загора 

Секретар на ПНЕК: Роза Кондова 

  

7. Постоянна научно-експертна комисия по Технически науки 

Проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров – Технически университет-София - Председател 

Проф. д-р Стойко Атанасов Гюров – Институт по металознание, съоръжения и технологии 

с център по хидро- и аеродинамика, БАН – Зам.-председател 

Проф. дтн Иван Асенов Доцински – Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, БАН 

Доц. д-р Валентина Минкова Семкова – Институт за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика, БАН 

Проф. д-р Румен Златев Янков – Институт по механика, БАН 



 
 

91 

 

Доц. д-р Олимпия Николаева Роева – Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, БАН (Протокол на ИС № 11/28.02.2020 г.) 

Проф. д-р Иван Михайлов Нишков – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

(Протокол на ИС № 11/28.02.2020 г.) 

Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова 

  

8. Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки и Науки за Земята (до 

01.05.2020 год.) 

Професор дн Мирослав Вергилов Абрашев – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, София 

Професор дн Пламен Костадинов Петков – Химикотехнологичен и металургичен 

университет, София 

Доцент д-р Светослав Михайлов Колев – Институт по електроника, БАН, София 

Професор д-р Йордан Иванов Кортенски – Минно-геоложки университет „Св. Иван 

Рилски“, София 

Проф. дн Румяна Василева Вацева - Национален институт по геофизика, геодезия и 

география, БАН 

Секретар на ПНЕК: доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

9. Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки (от 01.05.2020 год.) 

Професор дн Мирослав Вергилов Абрашев – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, София 

Професор дн Пламен Костадинов Петков – Химикотехнологичен и металургичен 

университет, София 

Доцент д-р Светослав Михайлов Колев – Институт по електроника, БАН, София 

Доц. д-р Мартин Василев Иванов – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, 

БАН (Протокол на ИС № 14 от 27.03.2020 г.) 

Доц. д-р Тодор Стефанов Петров – Технически университет – София (Протокол на ИС № 

14 от 27.03.2020 г.) 

Секретар на ПНЕК: доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

10. Постоянна научно-експертна комисия по Химически науки 

Проф. д-р Наташа Средкова Трендафилова - Институт по обща и неорганична химия, БАН 
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Проф. д-р Севдалина Христова Турманова - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - 

Бургас 

Доц. д-р Росица Димитрова Николова - Софийски университет „Климент Охридски“ 

Доц. д-р Даниела Богданова Карашанова- Институт по оптически материали и 

технологии, БАН 

Проф. дн Ирена Петкова Костова - Медицински университет, София 

Секретар на ПНЕК: доц. д-р Боряна Хаджиева 

  

11. Постоянна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки 

Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова - СУ “Св. Климент Охридски” 

Проф. д.и.н. Илия Георгиев Илиев - Институт за исторически науки - БАН 

Проф. д.ф.н. Маргарита Захариева Младенова - СУ “Св. Климент Охридски” 

Доц. д-р Благовеста Иванова Цочова - ВСУ “Любен Каравелов” 

Проф. д.ф.н. Цветан Иванов Теофанов - СУ “Св. Климент Охридски” 

Секретар на ПНЕК: инж. Нечо Клисуров 

 

12. Постоянна научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество (Протокол 

на ИС № 12 от 28.08.2019 год.) 

Проф. д-р Веселка Неделчева Желязкова - Кирило-Методиевски научен център-БАН; 

Проф. д-р Весела Денева Кънчева - Институт по органична химия с център по фитохимия, 

БАН; 

Проф. дн Дориана Иванова Малиновска- Централна лаборатория по слънчева енергия и 

нови енергийни източници, БАН; 

Проф. дтн Марин Ненчев Ненчев - Технически университет, София; 

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова, Институт по биология и имунология на 

размножаването „Акад. Кирил Братанов“, БАН; 

Проф. Огнян Евтимов Петров – Институт по минералогия и кристалография, БАН 

(Протокол на ИС № 14 от 27.03.2020 год.) 

Секретар на ПНЕК: Любомира Христова 

 

Състави на временните научно-експертни комисии на ФНИ за конкурсите през 2020 

г.  
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1. Биологически науки  

Проф. д-р Мариела Константинова Оджакова-Байтошева - СУ “Св. Климент Охридски” 

Доц. д-р Теодора Гичева Данева – Институт по биология и имунология на размножаването 

БАН 

Проф. дн Стефан Въчев Панайотов - НЦЗПБ 

Проф. дн Виолета Борисова Великова - Институт по физиология на растенията и генетика 

БАН 

Проф. д-р Мая Янева Величкова – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство 

БАН 

Секретар – Олга Рахнева 

 

2. Математически науки и информатика 

Проф. дфн Катя Желева Вутова – Институт по електроника-БАН; 

Проф. д-р Румен Златев Янков – Институт по механика-БАН; 

Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – Пловдивски университет, „П. Хилендарски“;  

Доц. д-р Тодорка Герасимова Александрова–Институт по математика и информатика, 

БАН 

Доц. д-р Пламен Стоянов Матеев – Софийски Университет „Св, Кл. Охридски“; 

Секретар – Роза Кондова 

 

3. Медицински науки 

Проф. д-р Елена Иванова Георгиева - Институт по физиология на растенията и генетика, 

БАН; 

Доц. д-р Илия Манолов Илиев - Медицински университет-София; 

Доц. д-р Параскев Тодоров Недялков – Медицински университет-София; 

Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска - Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, БАН; 

Проф. д-р Иванка Исталианова Димова–Медицински университет-София 

Секретар – Олга Рахнева 

 

4. Науки за Земята 
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Проф. д-р Йордан Иванов Кортенски -Минно-геоложки университет, София; 

Доц. д-р Невен Александров Георгиев -СУ "Св. Климент Охридски"; 

Проф. д-р Дария Куртева Иванова -Геологически институт, БАН; 

Доц. д-р Росица Христова Титоренкова -Институт по минералогия и кристалография, 

БАН; 

Проф. дн Румяна Василева Вацева -Национален институт по геофизика, геодезия и 

география, БАН. 

Секретар: д-р Милена Александрова 

 

5. Обществени науки 

Доц. д-р Светла Богданова Бонева –Университет за национално и световно стопанство; 

Проф. д-р Мариела Тодорова Модева –Университет по библиотекознание и 

информационни технологии; 

Доц. д-р Андрей Сашов Александров-Институт за държавата и правото, БАН; 

Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова –Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов 

Проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева -Божанова  -Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски“; 

Секретар – инж. Нечо Клисуров 

 

6. Селскостопански науки 

Проф. д-р Оля Евтимова Караджова, Институт по почвознание, агротехнологии и 

защитата на растенията „Н. Пушкаров“; 

Доц. д-р Божин Максимов Божинов -Аграрен университет, Пловдив; 

Чл. кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов -Университет по хранителни технологии, 

Пловдив; 

Проф. д-р Вилиана Маринова Василева –Институт по фуражни култури -Плевен; 

Доц. д-р Самир Изетов Наимов–Пловдивски университет „Паисий Хилендарски. 

Секретар –Роза Кондова 

 

7. Технически науки 

Проф. д-р Нанко Христов Бозуков - Университет по хранителни технологии, Пловдив;  

Проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров - Технически университет – София; 
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Проф. д-р Нели Владова Георгиева - Химикотехнологичен и металургичен университет – 

София; 

Доц. д-р Маргарита Милчева Натова - Институт по механика, БАН; 

Доц. д-р Олимпия Николаева Роева - Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, БАН; 

Доц. д-р Маргарита Николаева Терзийска–Университет по хранителни технологии –

Пловдив; (Протокол № 37 от 09.10.2020 год.) 

Доц. д-р Димитър Цветков Пешев –Химикотехнологичен и металургичен университет, 

София. (Протокол № 37 от 09.10.2020 год.) 

Секретар – д-р Милена Александрова 

 

8. Физически науки  

Доц. д-р Светослав Михайлов Колев - Институт по електроника, БАН; 

Проф. дн Пламен Кoстадинов Петков - Химикотехнологичен и металургичен университет, 

София; 

Доц. д-р Димана Илиева Назьрова - Институт по оптически материали и технологии БАН; 

Доц. д-р Камен Асенов Козарев - Институт по Астрономия с НАО, БАН; 

Доц. д-р Мартин Василев Иванов – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, 

БАН. 

Секретар – доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

9. Химически науки 

Проф. д-р Росица Димитрова Николова - Софийски университет „Св. Климент Охридски“; 

Проф. д-р Севдалина Христова Турманова - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –

Бургас 

Проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски - Софийски университет „Св. Климент Охридски“; 

Доц. д-р Нина Димитрова Димчева - Пловдивски университет "П.Хилендарски"; 

Доц. д-р Елена Здравкова Иванова - Институт по обща и неорганична химия, БАН; 

Секретар – доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

10. Хуманитарни науки 

Чл.-кор. проф. д.изк. Мила Христова Сантова – Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей, БАН; 
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Проф. д-р Валентина Ангелова Драмалиева –Университет за национално и световно 

стопанство. 

Доц. д-р Явор Иванов Милтенов-Институт за български език, БАН; 

Доц. д-р Румелина Илиева Василева-Вълчева–Университет по библиотекознание и 

информационни технологии; 

Доц. д-р Мариана Христова Витанова -Институт за български език, БАН; 

Секретар –инж. Нечо Клисуров 

 

11. Временна научно-експертна комисия по Научна периодика 

Проф. дн Румяна Василева Вацева, Национален институт по геофизика, геодезия и 

география, БАН; 

Проф. д-р Тодор Георгиев Галунов, Великотърновски университет; 

Проф. д-р Георги Димитров Костадинов, Институт по почвознание, агротехнологии и 

защита на растенията "Никола Пушкаров", ССА; 

Доц. д-р Даниела Симеонова Цекова, Химикотехнологичен и металургичен университет; 

Доц. д-р Румен Атанасов  Димитров, Национален център по заразни и паразитни болести. 

Секретар: Ивета Цонева 

 

12. Временна научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество (Протокол 

на ИС № 11 от 28.02.2020 год.) 

Доц. дн Александър Кирилов Здравков, Минно-геоложки университет –София; 

Проф. дн Добринка Станчева Пейчева, Югозападен университет –Благоевград; 

Доц. д-р Маргарита Милчева Натова, Институт по механика, БАН; 

Доц. д-р Татяна Иванова Куцарова, Институт по електроника –БАН (до 31.07.2020 год.); 

Доц. дн Стиляна Атанасова Баталова - Кирило-Методиевски научен център-БАН; 

Проф. дн Дориана Иванова Малиновска- Централна лаборатория по слънчева енергия и 

нови енергийни източници, БАН (от 13.08.2020); 

(Протоколи на ИС № 14 от 27.03.2020 год. и Протокол 32 от 04.08.2020 год.). 

Секретар: Любомира Христова 

 

13. Временна научно-експертна комисия по Процедура за финансова подкрепа за 

организиране на научни конференции в България и Процедура по програма COST 

Професор д-р Юрий Ангелов Кълвачев – председател (до 27.03.2020 год.); 
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Професор дн Цветан Първанов Давидков – зам.-председател (до 27.03.2020 год.), 

председател (от 17.06.2020 год.); 

Професор дн Стефан Радославов Лолов; 

Професор дн Илиана Йорданова Маринова; 

Професор дн Димчо Дончев Чешмеджиев;  

Професор д-р Николай Стоянов Божков (Протокол на ИС № 14 от 27.03.2020 год.). 

Секретар: Любомира Христова 

 

14. Временна научно-експертна комисия по конкурс „Финансиране на 

фундаментални  научни  изследвания  по  обществени  предизвикателства,  свързани  

с пандемията от COVID-19 –2020 г.“ 

 

Тематично направление 1. „Медико-биологични проблеми“ 

Проф. д-р Людмил Пенюв Кирацов –Институт по експериментална морфология, 

патология и антропология с музей, БАН; 

Проф. д-р Радка Младенова Аргирова–Аджъбадем Сити Клиник; 

Проф. д-р Дамянка Петева Гетова-Спасова–Медицински университет, Пловдив; 

Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска –Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, БАН; 

Доц. д-р Елена Димитрова Василева–Софийски университет “Св. Кл. Охридски“ 

Проф. д-р Маргарита Димитрова Апостолова - Институт  по молекулярна биология, БАН; 

(Протокол на ИС № 25 от 26.06.2020 год.) 

Проф. д-р Нина Димитрова Ивановска -Институт по микробиология, БАН. (Протокол на 

ИС № 25 от 26.06.2020 год.) 

Секретар – доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

Тематично направление 2. „Социални, икономически и образователни аспекти“ 

Проф. д-р Добринка Станчева Пейчева –Югозападен университет "Неофит Рилски"-

Благоевград; 

Доц.д-р Андрей Сашов Александров – Институт за държавата и правото, БАН; 

Проф. д-р Цветан Първанов Давидков – Софийски университет "Св. Кл. Охридски"; 

Доц. д-р Магдалена Златкова Гарванова – Университет по библиотекознание и 

информационни технологии; 
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Доц. д-р Мариана Матеева Петрова – Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

Секретар – Роза Кондова 

 

15. Временна научно-експертна комисия по „Mеждународен конкурс за съвместни 

изследователски проекти за КОВИД-19” (Протокол 34 от 20.08.2020 г.)  

Проф. д-р Радка  Аргирова – Аджибадем Сити Клиник; 

Проф. д-р Маргарита Апостолова – Институт по молекулярна биология, БАН; 

Доц. д-р Елена Василева – Софийски университет “Св. Кл. Охридски“; 

Проф. д-р, дмн Дамянка Гетова-Спасова – Медицински университет, Пловдив; 

Проф. д-р Нина Ивановска – Институт по микробиология, БАН. 

Секретар – Любомира Христова 

 

16. Експертна комисия по възраженията -  

Проф. дн Дориана Иванова Малиновска 

Проф. дн Кирил Асенов Крежов 

Проф. Евгени Пенев Кирацов 

Секретар – Ивета Цонева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО НАУЧНИ ОБЛАСТИ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ  

1 ДН 01/6 

от 2016 

Мултидисциплинарно 

изследване на 

взаимоотношенията паразит – 

преносител – гостоприемник на 

кръвните паразити 

(Haemosporida) във връзка със 

защитата на птичите популации 

Проф. д-р 

Павел 

Зехтинджиев 

Институт по 

биоразнообраз

ие и 

екосистемни 

изследвания 

при БАН 

5 публикации 

4 с ИФ 

1 с ИР 

1 млади 

учени и 

докторанти 

2 КП-06-

Н21/11 

от 2018 

Изследване на феромонната 

комуникация при пепелянката 

(Vipera  ammodytes) и нейната 

роля в поведението на вида. 

Доц. д-р 

Борислав 

Наумов 

ИБЕИ – БАН 3 публикации 

2 с ИФ 

1 с ИР 

3 млади 

учени и 

докторанти 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ 

 

1 ДФНИ 

И 02/9 

от 2014 

г. 

Теоретично и числено 

изследване на нелинейни 

математически модели 

проф. дмн 

Николай 

Кутев 

Институт по 

математика и 

информатика - 

БАН 

76 

публикации 

23 с ИФ 

27 с ИР 

1 млад учен/ 

докторант 

2 ДН 02/2 

от 2016 

г. 

Кодове и комбинаторни 

конфигурации 

Проф. дмн 

Илия 

Георгиев 

Буюклиев 

Институт по 

математика и 

информатика, 

Българска 

академия на 

науките 

54 

публикации 

17 с ИФ 

10 с ИР 

9 млади 

учени и 

докторанти 

 

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ 

 

1 КП-06-

Н23/8 

от 

2018г. 

“Иновативни фотодинамични 

методи за въздействие върху 

стволови клетки, култивирани 

от глиобластомни тумори”, 

Гл. ас. д-р 

Красимир 

Минкин, дм 

МУ – София 1 публикации 

1 с ИФ 

9 млади 

учени и 

докторанти 

2 КП-06-

Н23/12 

„Биоенергетика, 

самообновяване и генетика в 

Проф. д-р 

Виктория 

МУ – Пловдив 2 публикации 

1 с ИФ 
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от 

2018г 

отговора и резистентността към 

глюкокортикоиди на клетки от 

остра лимфобластна левкемия у 

деца“ 

Сарафян, дм, 

дмн 

3 млади 

учени и 

докторанти 

 

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА 

 

1 ДН14/1 

от 2017 

г. 

Изследване на измененията в 

някои геофизични полета 

предшестващи появата на 

земетресения в района на 

Балканите 

проф. д-р.  

Емил Ботев 

Национален 

институт по 

геофизика, 

геодезия и 

география, 

БАН 

10 

публикации, 

4 с ИФ,  

3 млади 

учени и 

докторанти 

2 КП-06-

ОПР03/

3 от 

2018 г. 

"Профили на пространствена 

диференциация на качеството 

на речните води в басейни с 

разнородно антропогенно 

въздействие 

доц. д-р 

Мариан 

Стоянов 

Върбанов 

Национален 

институт по 

геофизика, 

геодезия и 

география, 

БАН 

3 

публикации, 

3 с ИФ,  

3 млади 

учени и 

докторанти 

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 

 

1 КП-06-

Н25/2 

от 2018 

г. 

„Информационен портал за 

архивно-документално 

наследство на Българското 

възраждане“ 

доц. д-р 

Християн 

Атанасов 

Атанасов 

Университет 

по 

библиотекозна

ние и 

информацион

ни технологии 

(УниБИТ) 

25 

публикации 

0 с ИФ 

0 с ИР 

Индексирани 

в web of 

science: 12 

2 млади 

учени и 

докторанти 

2 ДН15/1

3 от 

2017 г. 

Анализ и философско 

осмисляне на ролята на рода 

Берон за духовното развитие на 

България и интегрирането й в 

световната култура 

проф. дфн 

Мартин 

Матеев 

Табаков 

Институт за 

изследване на 

обществата и 

знанието при 

БАН 

13 

публикации 

0 с ИФ 

0 с ИР 

индексирани 

в Web of 

Science - 1 

5 млади 

учени и 

докторанти 

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ 
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1 ДФНИ 

Б 02/4 

от 2014 

г. 

Екологосъобразни методи и 

средства за контрол на вирусни 

и бактерийни болести по 

зеленчукови култури от сем. 

Solanaceae за производство на 

качествена продукция 

проф. д-р 

Стойка 

Машева 

 

 

 

Институт по 

зеленчукови 

култури 

"Марица" - 

Пловдив 

9 публикации 

4 с ИФ 

5 млади 

учени и 

докторанти 

2 ДФНИ 

Б02/18 

от 

12.12.20

14 г. 

Моделни видове от родовете 

Verbascum (Scrophulariaceae), 

Centaurea (Asteraceae) и 

Glaucium (Papaveraceae) - 

изследване на генетичното 

разнообразие на Българските 

популации, метаболомика и 

физиологично състояние на 

диви, in vitro размножени и ex 

vitro адаптирани растения 

доц. д-р 

Марина 

Станилова 

Институт по 

биоразнообраз

ие и 

екосистемни 

изследвания - 

БАН 

14 

публикации 

8 с ИФ 

4 с ИР 

8 млади 

учени и 

докторанти 

 

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 

1 КП-06-

Н27/12 

Моделиране и разработване на 

комплексна система за избор на 

технология за превоз в 

транспортна мрежа 

доц. дтн инж. 

Светла 

Димитрова 

Стоилова 

Технически 

Университет - 

София 

20 

публикации, 

4 с ИФ, 16 с 

ИР 

11 млади 

учени 

докторанти 

2 КП-06-

Н27/13 

Разработване на 

експериментална микрофлуидна 

система и методология за 

оценка на микрореологичните 

свойства на кръвта. Анализ на 

периферната вазомоторна 

реактивност и съдовите 

ендотелни функции при 

пациенти със захарен диабет 

тип 2 

проф. д-р 

Надя 

Младенова 

Антонова-

Митева 

Институт по 

механика, 

БАН 

6 

публикации, 

2 с ИФ, 3 с 

ИР,  

5 млади 

учени и 

докторанти 

 

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 

 

1 ДФНИ 

Т02/6 от 

12.12.20

14 г. 

Нови парадигми за 

фундаменталната структура на 

материята 

чл. кор. 

проф. дфзн. 

Валентина 

Борисова 

Петкова 

Институт за 

ядрени 

изследвания и 

ядрена 

енергетика, 

БАН 

с ИФ - 52 

публикации 

защитени 4 

дисертации  

за "доктор на 

науките" и 1 

за доктор 
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5 млади 

учени и 

докторанти 

2 КП-06-

Н28/5 

от 2018 

г. 

Фундаментални закони и 

холография 

проф. дн 

Радослав 

Рашков 

Софийски 

университет 

„Св. Климент 

Охридски“ 

21 

публикации 

12 с ИФ 

1 с ИР 

3 млади 

учени и 

докторанти 

 

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ 

 

1 ДН 19/2 

от 2017 

г. 

Адсорбция и конверсия на 

азотни оксиди върху системи, 

съдържащи цериев диоксид 

чл. кор. 

проф. дхн 

Константин 

Хаджииванов 

Институт по 

обща и 

неорганична 

химия-БАН. 

6 публикации 

6 с ИФ 

2 млади 

учени и 

докторанти 

2 КП-06-

Н29/2 

от 2018 

г. 

Възобновяема интегрирана 

система за елиминиране на 

органични  замърсители от води 

и въздух 

доц. д-р 

Николай 

Велинов 

Институт по 

катализ - БАН  

9 публикации 

3 с ИФ 

6 с ИР 

9 млади 

учени и 

докторанти 

 

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 

1 КП-06-

Н30/6 

от 2018 

г. 

LABedia: енциклопедия за 

Късната античност на 

Балканите, ІV в. 

доц. д-р 

Златомира 

Герджикова 

Институт за 

балканистика 

с Център по 

тракология 

"Проф. 

Александър 

Фол" - БАН 

47 

публикации 

2 с ИФ 

0 с ИР 

4 млади 

учени и 

докторанти 

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

1 ДНТС  

/Русия 

01/2 от 

2017 г. 

Постановка и коректна 

разрешимост на многомерни 

гранични задачи за уравнения 

от смесен тип 

проф. дмн 

Недю 

Попиванов 

Софийски 

университет 

„Св. Климент 

Охридски“ 

11 

публикации; 

1 моногр., 2 с 

ИФ, 7 с ИР,  

5 млади 

учени и 

докторанти 
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2 ДНТС 

/Русия 

01/5 от 

2017 г. 

Нелинейна спектроскопия на 

пространствено ограничени 

алкални пари: методология и 

приложения 

проф. Стефка 

Карталева 

Институт по 

електроника – 

БАН 

17 

публикации, 

5 с ИФ,  

12 с ИР 

2 млади 

учени и 

докторанти 

 


