
                                                                                                                                         Приложение 1 

У К А З А Н И Я 
за участие в конкурс за финансиране на университетски научни проекти през 2021 г., 

съгласно Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и 

разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на 

държавните висши училища научна или художественотворческа дейност  

(ДВ, бр.73 от 16.09.2016 г.) 

        

 В конкурса могат да участват преподаватели на основен трудов договор или на 

трудов договор за допълнителен труд в УНСС по чл. 111 от КТ, докторанти, студенти и 

научни колективи от университета, както и преподаватели, изследователи и докторанти, 

привлечени от други научни организации и университети. 

Темите на проектните предложения, кандидатстващи за финансиране, трябва да са в 

рамките на приоритетните направления за НИД в УНСС през 2021 г., утвърдени от 

Академичния съвет, както следва: 

1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес 

университетите в Европа. 

2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и 

бизнеса в България. 

 Кандидатстването се осъществява по електронен път на адрес https://nid.unwe.bg. 

Ръководството за потребителите e публикувано на сайта на УНСС. 

1. Проекти за колективни научни изследвания в научните области, в които УНСС 

подготвя студенти и докторанти 

Общи условия 

 Проектите са тригодишни, с максимален срок на изпълнение – 31.12.2023 г. и 

годишни етапи с продължителност до 31 декември на съответната календарна 

година. 

 Максималният размер на финансирането за срока на изпълнение на проекта е 12 000 

лв., при годишна сума не по-голяма от 4 000 лв.  

 За научноизследователски проекти с особена значимост за УНСС или за българската 

държава и бизнес се допуска изпълнение в по-кратък срок, в рамките на 

максималния размер на финансирането. 

 Ръководител на проект има право да подаде ново проектно предложение при 

успешно защитен пред ПС по НИД междинен етап на текущ проект. 

 Член на колектив може да участва едновременно в не повече от три броя текущи 

университетски проекти за научни изследвания. 

 Външните за УНСС изпълнители – членове на колектива (преподаватели, 

изследователи и докторанти от други научни организации и университети), не 

следва да превишават 20 % от състава му. 

 Физически лица извън колектива се допускат само по изключение, при 

аргументирана необходимост от извършване на външни услуги, в съответствие със 

ЗОП. 

 В рамките на проекта не е желателно организиране на научни прояви за представяне 

на неговите резултати. 

 Колективните монографии от научните изследвания следва да бъдат индексирани в 

CEEOL и/или COBISS. 

 Ръководител на научноизследователския колектив може да бъде преподавател на 

основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд в УНСС по 

чл. 111 от Кодекса на труда, с доказана научна компетентност и опит, съответстващи 

на целите на проекта, който притежава образователната и научна степен „доктор“ 

или заема академичната длъжност „доцент“ или „професор“. 

 В състава на научноизследователския колектив задължително се включва минимум 

един студент на УНСС. 

https://nid.unwe.bg/


Документи за кандидатстване по електронен път 

Документите за кандидатстване включват: 

1.  Анотация на проекта. 

2.  План-програма. 

3.  Предварително финансово разпределение. 

4.  План-сметки по години. 

5.  Списък на колектива, придружен от автобиографии на членовете му. 

Приложения:  

1.  Спецификация на необходимата техника и оборудване през 2021 г. 

2.  Предложение за избор на външен рецензент (в две алтернативи) – изявен 

специалист в съответната област, който не работи по договор с УНСС. 

3.  Предложение за избор на вътрешен рецензент (в две алтернативи) – 

хабилитирано лице на основен трудов договор в УНСС. 

 

Допустими разходи 

Допустими са разходите за: 

1. Възнаграждения на участниците в научния колектив по изпълнението на проекта, 

в размер: 

 до 35 % от годишната цена на договора, когато в състава на колектива има 

включени докторанти и/или млади учени*, като не по-малко от 30 % от сумата се 

предоставят за възнаграждение на докторантите и/или младите учени, а 

останалите средства се разпределят между другите участници; 

 до 10 % от годишната цена на договора, когато в състава на колектива не са 

включени докторанти и/или млади учени. 

2. Осигуровки от работодателя за участниците в научния колектив. 

3. Възнаграждения и осигуровки от работодателя за рецензенти на междинни и 

крайни отчети (съгласно заповед на ректора). 

4. Материали и консумативи. 

5. Закупуване на специализирана научна литература по темата на проекта. 

6. Командировки (в страната и в чужбина) – до 30% от общата сума на проекта. 

7. Публикуване на крайните резултати от ИК-УНСС (с представяне на ръкописа за 

публикациите в ИК-УНСС най-късно до 2 месеца след обсъждането и 

приемането им от ПС по НИД). 

8. Копирни услуги (предоставяни от ИК-УНСС). 

9. Куриерски и пощенски услуги (предоставяни от обслужваща фирма за УНСС). 

10. Такса за участие в научни форуми, такса за публикация в научно списание и 

задължителна медицинска застраховка при командировка в чужбина.  

11. Компютърна техника: компютри, монитори, принтери, скенери, доставени чрез 

процедура по ЗОП: при двугодишни проекти – само през първата година, а при 

тригодишни проекти – през първата и втората година. 

12. Многофункционални устройства и мултимедийни проектори, доставени чрез 

процедура по ЗОП: при двугодишни проекти – само през първата година, а при 

тригодишни проекти – през първата и втората година. 

13. Програмни продукти, доставени чрез процедура по ЗОП: при двугодишни 

проекти – само през първата година, а при тригодишни проекти – през първата и 

втората година. 

14. Външни услуги от подизпълнители – юридически лица или, по изключение, от 

физически лица извън колектива – до 20% от общата сума по проекта. 

* "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше 

училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен 

"магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.         



2. Проекти за частично финансиране на научни форуми (прояви) 

Общи условия 

 Проектите са за научни форуми (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и 

др.) с провеждане през текущата година и краен срок на изпълнение до края на м. март 

2022 г. 

 Максималният размер на финансиране за целия срок на изпълнение на проекта е 2 500 

лв. 

 Всеки научен форум задължително следва да има секция за студенти и докторанти.  

 Мястото на провеждане на научните прояви е: УНСС – София или УОБ – Равда. 

 Публикуването на докладите от научния форум за сметка на целева субсидия, се 

извършва само на CD от ИК-УНСС.  

 По предложение на организационните комитети, минимум 5 доклада от всеки форум (с 

изключение на студентските форуми и Годишната научна сесия) се представят за 

публикуване като статии в научните издания на УНСС.  

 Сборниците с доклади от научните форуми (с изключение на студентските форуми и 

Годишната научна сесия) следва да бъдат индексирани в CEEOL и/или COBISS. 

 Организационният комитет определя такси за правоучастие (с ДДС) за външните 

участници в научната проява. 

 Ръководител на проекта може да бъде ръководителят на звеното организатор или 

председателят/заместник-председателят на организационния комитет на проявата – 

преподавател на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд в 

УНСС по чл. 111 от Кодекса на труда, с доказана научна компетентност и опит, 

съответстващи на целите на проекта, който притежава образователната и научна степен 

„доктор“ или заема академичната длъжност „доцент“ или „професор“. 

 

Документи за кандидатстване по електронен път 

Документите за кандидатстване включват: 

1.  Анотация на проекта. 

2.  План-програма. 

3.  Предварително финансово разпределение. 

4.  План-сметки по години. 

Приложения:  

1.  Решение на съответното звено организатор за провеждане на научната проява 

(препис от протокол от факултетен съвет, катедрен съвет, научно-учебен съвет 

на институт или от заседание на друг колективен орган за управление). 

2.  Предложение за избор на външен рецензент (в две алтернативи) – изявен 

специалист в съответната област, който не работи по договор с УНСС. 

3.  Предложение за избор на вътрешен рецензент (в три алтернативи) – 

хабилитирано лице на основен трудов договор в УНСС. 

  

 Допустими разходи 

Допустими са разходите за: 

1.  Материали и консумативи. 

2.  Отпечатване на информационни материали (покани, програми, плакати и др.) от 

ИК-УНСС. 

3.  Разходи за външни участници (храна, нощувки, превод и др.). 

4.  Публикуване на доклади на CD от ИК-УНСС. 

5.  Кафе-паузи и хранене на участниците. 

6.  Командировки на участниците до мястото на провеждане на научния форум. 

7.  Други разходи (външни услуги). 

 

  



Проектните предложения се попълват електронно на адрес https://nid.unwe.bg в едномесечен срок от 

обявяването на конкурса със заповед на ректора и следва да се представят на електронен носител в сектор 

“НИД и научни прояви” към дирекция “Наука”. 

Всеки предложен проект следва да съдържа необходимата информация за неговата оценка по 

одобрените от Академичния съвет критерии (виж Приложение). 

Членовете на ПС по НИД не могат да бъдат ръководители на проекти и членове на научни колективи. 

 Договорите с ръководителите на проектите, спечелили конкурса, се сключват в 10-дневен срок след 

решението на ПС по НИД за окончателното класиране.  

 Със средствата по договорите не се финансират разходи за дейности, които не са свързани със 

съответния проект. 

 Обща информация относно правилата и процедурата за провеждане на ежегодния конкурс за научни 

проекти и тяхното финансиране се съдържа в Правилника за НИД на УНСС.  

Указанията за попълване на проектните предложения са налични на адрес https://nid.unwe.bg и на сайта 

на УНСС на адрес http://unwe.bg  

За справки: доц. д-р Пламен Милев – каб. 2068А, e-mail: pmilev@unwe.bg;  

сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука” – каб. 2036, тел. 8195-253, e-mail: 

nidnp@unwe.bg, n_elena@unwe.bg, marinova@unwe.bg. 

 

Приложение към указания  

   

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И НАУЧНИ 

ПРОЯВИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВАТА, ОТПУСНАТИ 

ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ  

ЗА ПРИСЪЩАТА НА УНСС НАУЧНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 Г. 
(ПРИЕТИ ОТ АС № 6 НА 04.11.2020 Г.) 

1. Основни критерии: 

                  1.1.Новост и оригиналност. 

                  1.2.Очаквано научно равнище на изпълнение (научен потенциал на колектива, избрани 

подходи, методи и инструментариум на изследването, информационна осигуреност, научна значимост 

на крайните резултати). 

                  1.3.Обосновка на целесъобразността и актуалността (съответствие на формулираните цели и 

задачи със стратегията и политиката на НИД в УНСС, яснота и точност на формулираните цели и 

задачи, обществена и научна значимост на целите и задачите, съдействие за развитие на обществената 

практика, на научноизследователския и образователния потенциал и качеството на преподаването, 

представителност за УНСС, възможности за реализация). 

                  1.4.Достижимост (изпълнимост) на заявените резултати (ресурсна осигуреност, равнище на 

научната компетентност на колектива, планиране на работата, създадена организация за реализацията 

на проекта, други съдействащи условия). 

                  1.5.Обоснованост на исканите средства (съответствие на отделните видове разходи на 

целите, структурата и срока на изпълнение на проекта, аргументация на разходите, възможности за 

допълнително финансиране). 

      1.6.Осигурено съфинансиране. 

           2. Допълнителни критерии (при равни други условия): 

        2.1.Участие на млади изследователи (студенти, докторанти, асистенти). 

                   2.2.Формирани програмни колективи.  

        2.3.Заявен потребителски интерес. 
Изборът на проектите за финансиране се извършва на основата на експертни оценки от членовете на 

ПС по НИД по утвърдените критерии, след предварителна оценка на значимостта (относителното тегло) на 

всеки критерий. Оценката на проекта е среднопретеглена и се осигурява чрез използването на 5-бална скала за 

всеки критерий, както следва: 

 Оценка 5 – за отличен проект, който се препоръчва за първостепенно финансиране; 

 Оценка 4 – за много добър проект, който се препоръчва за финансиране; 

 Оценка 3 – за добър проект, с несъществени и малки недостатъци, приемлив за финансиране 

при определени допълнителни условия; 

 Оценка 2 – за задоволителен проект, със съществени недостатъци и значителни празноти, 

който не се препоръчва за финансиране; 

 Оценка 1 – за незадоволителен проект, слаб като цяло, който категорично не се препоръчва за 

финансиране. 

 На класиране подлежат всички проекти, получили обща оценка – равна или по-висока от 3.  

 Изборът на проектите за финансиране се прави в съответствие с наличния финансов ресурс. 

            Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на УНСС. 

https://nid.unwe.bg/
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