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ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Кратко описание:  

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в 

български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни 

организации на перспективни учени с международно признати научни резултати 

(Experienced researchers). Програмата ще 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. Сред специфичните цели на програмата 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. 

Основни участници:  

„Бенефициент“ е юридическото лице, което подписва договор за предоставяне на 

безвъзмездни средства и носи пълната отговорност за правилното изпълнение на дейността. 

То допринася пряко за осъществяването на изследванията, трансфера на знания и 

обучителните дейности чрез набиране, упражняване на надзор, настаняване или обучение 
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на изследовател, получил финансиране. Условията за допустимост за Бенефициентите са 

посочени в Общото ръководство за националните научноизследователски програми. 

„Перспективен изследовател“ към датата на крайния срок за подаване на проектни 

предложения по конкурса, следва да притежава докторска степен или да има най-малко 

четири години еквивалентен изследователски опит на пълно работно време. Изследователят 

може да е от всякаква националност. Не се прилагат възрастови ограничения. 

Изследователят трябва да се премести или да се е преместил от друга страна на територията 

на България, където се намира бенефициентът. Изследователят не може да е пребивавал или 

да е осъществявал основната си дейност (работа, проучвания и т.н.) в България повече от 

12 месеца в рамките на трите години непосредствено преди крайния срок на 

кандидатстване. 

„Научен ръководител“ е учен, назначен от Бенефициента, да насочва 

изследователя през цялото време на проекта. 

Важни срокове:  

Публикуване на покана и начало на срок за кандидатстване: 30 юли 2022 г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30 септември 2022 г. 

Проверка за допустимост: 10 октомври 2022 г.  

Оценка на проектните предложения: 20 октомври 2022 г. 

Публикуване на информация за резултатите от оценката на проектните 

предложения: 23 октомври 2022 г. 

Ориентировъчна дата за подписване на договор: 30 октомври 2022 г. 

Индикативна дата за прехвърляне на безвъзмездните средства: 10 декември 2022 г. 

Възможна начална дата на дейността: 20 януари – 1 юни 2022 г. 

Начин за подаване на проектните предложения:  

Предложенията следва да се подадат по електронен път в Системата за Управление 

на Националните Инвестиции (СУНИ) като това се извършва не по-късно от 17:30 часа 

(Българско време) на датата на крайния срок за подаване на проектните предложения. 

Индикативен бюджет:  
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Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2022 година е 960 

000 лв. Той се разпределя между 8-те научни области (Химия, Обществени и хуманитарни 

науки, Икономически науки, Информатика и инженерни науки, Околна среда и науки за 

Земята, Науки за живота, Математика, Физика) пропорционално на дела на подадените 

допустими предложения за съответния панел. Бюджетът на проектното предложение зависи 

от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно. 

Срок за изпълнение на проекта:  

Продължителността на субсидията по програма „Петър Берон и НИЕ“ е между 12 и 

24 месеца.  

Видове допустими разходи:  

Вид разход Максимален размер на вида разход 

Възнаграждение на изследователя 3800 лв. / месец 

Разходи, свързани с научна дейност и 

научно управление по проекта 

650 лв. / месец 

Административно управление и 

институционални разходи 

550 лв. / месец 

Допустимост на кандидатите:  

УНСС е допустим кандидат в качеството си на акредитирано висши училище по чл. 

85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по 

образователна и научна степен "доктор". 

Бърза връзка:  

        https://www.fni.bg/?q=node/1462  
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