
У К А З А Н И Я 
за участие в конкурс за финансиране на университетски научни проекти през 2022 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 научни колективи, включващи преподаватели на 

основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд в УНСС по чл. 111 от 

Кодекса на труда (КТ), докторанти, студенти и научноизследователски колективи от 

университета, както и преподаватели, изследователи и докторанти, привлечени от други 

висши училища и научни организации. 

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

рамките на приоритетните направления за НИД на УНСС през 2022 г., утвърдени с Решение 

на АС № 4/07.07.2021 г., т. 20.1., както следва: 

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

университетите в Европа. 

2. Икономически, политически, социални и правни 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 

 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 КТ, 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. 

 В състава на научноизследователския колектив е препоръчително участието на 

изследователи от други висши училища в страната, както и на чуждестранни 

изследователи. Външните за УНСС членове на научноизследователския колектив не 

следва да превишават 20 % от състава му. 

 Ръководител на незавършен/и проект/и има право да подаде ново проектно 

предложение при успешно защитен пред ПС по НИД междинен етап на текущ 

проект. 

 Член на научноизследователски колектив може да участва едновременно в 

изпълнението на не повече от три броя университетски проекти за научни 

изследвания. 

 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 форуми за представяне 

на неговите резултати. 

 Задължително изискване към всеки научноизследователски колектив е да създаде в 

рамките на срока на изпълнение публикации, които са резултати от научното 

изследване, носещи обща за целия проект и целия научен колектив оценка минимум 

https://nid.unwe.bg/


6,00 за двугодишните проекти и минимум 8,00 за тригодишните проекти съгласно 

коефициентите за тежест, предвидени в Раздел „Наукометрични показатели за 

оценка на присъщата на държавните висши училища научна дейност“ от 

Приложение № 1 към чл.2, ал.2 от Наредба за условията и реда на оценката, 

планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет 

за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или 

художественотворческа дейност. 

 Ако се предвижда публикуване на колективна монография по проекта, тя следва да 

бъде регистрирана в системата COBISS и индексирана в CEEOL след нейното 

публикуване. 

 На участниците в изпълнението на проекта могат да се изплащат възнаграждения, 

както следва: 

 до 50 на сто от общо предвидените средства за възнаграждения – след 

приемане на отчета за изпълнение на първия (за двугодишни договори)/втория 

(за тригодишни договори) междинен етап на проекта в ПС по НИД. 

 останалите 50 на сто – след изпълнение на всички условия по договора от 

страна на изпълнителя. 

 Допустимо е кандидатстване за следните два типа научноизследователски проекти: 

 Тип А: Научноизследователски проекти с публикуване на резултатите в Scopus 

и/или Web of Science. 

 Тип Б: Научноизследователски проекти на млади учени. 

 

Специфични изисквания за научноизследователски проект тип А: 

Научноизследователски проекти с публикуване на резултатите в Scopus и/или Web of 

Science 

 Проектите са: 

 двугодишни, с максимален срок на изпълнение – 10.12.2023 г. и междинен 

годишен етап с продължителност до 10.12.2022 г., с максимален размер на 

финансирането за срока на изпълнение на проекта в размер на 10 000 лв., при 

годишна сума не по-голяма от 5 000 лв. 

 тригодишни, с максимален срок на изпълнение – 10.12.2024 г. и междинни 

годишни етапи с продължителност съответно до 10.12.2022 г. и 10.12.2023 г., с 

максимален размер на финансирането за срока на изпълнение на проекта в 

размер на 12 000 лв., при годишна сума не по-голяма от 4 000 лв. 

 Поне една от публикациите по проекта следва да бъде индексирана в 

международните бази данни Scopus и/или Web of Science. Условието се приема за 

изпълнено, ако в рамките на срока на договора бъде представена минимум служебна 

бележка от редколегията на съответното индексирано издание, че публикацията е 

приета за печат. 
 

Специфични изисквания за научноизследователски проект тип Б: 

Научноизследователски проекти на млади учени1 

 Проектите са двугодишни, с максимален срок на изпълнение – 10.12.2023 г. и 

междинен годишен етап с продължителност до 10.12.2022 г., с максимален размер 

на финансирането за срока на изпълнение на проекта в размер на 6 000 лв., при 

годишна сума не по-голяма от 3 000 лв. 
 

1 "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. 



 Допустимо е като член на научноизследователския колектив да бъде привлечено 

хабилитирано лице, което не е млад учен. 

 

Документи за кандидатстване по електронен път 

Документите за кандидатстване включват: 

1. Анотация на проекта. 

2. Работна програма. 

3. Предварително финансово разпределение. 

4. План-сметки по години. 

5. Списък на научноизследователския колектив, придружен от автобиографии на 

членовете му. 

Приложения: 

1. Спецификация на необходимата техника и оборудване през 2022 г. 

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

специалисти в съответната област, които не работят 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 научноизследователския колектив по 

изпълнението на проекта, в размер: 

 до 35 % от годишната сума по 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 сума по договора, когато в състава на колектива не са 

включени докторанти и/или млади учени. 

2. Осигуровки от работодателя за участниците в научноизследователския 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 за финансиране 

на проекта. 

7. Публикуване на колективна монография от ИК-УНСС (с представяне на 

ръкописа за публикуване в ИК-УНСС не по-късно от два месеца след 

обсъждането и приемането на окончателния отчет от ПС по НИД). 

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

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

10. Такси за участие в научни форуми, такси за публикуване в научни списания. 

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

процедура по ЗОП. 

12. Многофункционални устройства и мултимедийни проектори, доставени чрез 

процедура по ЗОП. 

13. Програмни продукти, доставени чрез процедура по ЗОП. 

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

физически лица извън колектива – до 30% от общата сума по проекта. 



2. Проекти за частично финансиране на научни форуми 

Общи условия 

 Проектите са за научни форуми с период на провеждане 2022 г. и краен срок за 

изпълнение до 10.12.2022 г. 

 Ръководител на проекта е председателят на организационния комитет на форума – 

преподавател на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен 

труд в УНСС по чл. 111 от КТ, 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“. 

 Мястото на провеждане на научния форум е: УНСС – София или УОБ – Равда. 

Когато външните източници на финансиране на надвишат размера на основното 

финансиране за сметка на средствата, предоставяни целево от държавния бюджет за 

присъщата на УНСС научна дейност, се допуска провеждането на форума и на друго 

място. Допустимо е провеждането на научните форуми и онлайн. 

 Публикуването на докладите от научния форум (с изключение на изданията от 

Годишната научна сесия на УНСС) за сметка на средствата, предоставяни целево от 

държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност, се извършва само на CD 

от ИК-УНСС. 

 Провеждането на научните форуми се съфинансира от собствени средства на 

научните звена, дарения, спонсорство, реклами и/или други източници. 

 Допустимо е кандидатстване за следните четири типа научни форуми: 

 Тип А: Международни научни конференции на ниво партньорски 

университетски мрежи. 

 Тип Б: Международни научни конференции. 

 Тип В: Национални и университетски научни конференции. 

 Тип Г: Други научни форуми. 

 

Специфични изисквания за форум тип А: 

Международни научни конференции на ниво партньорски университетски мрежи 

 Максималният размер на финансирането за сметка на средствата, предоставяни 

целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност, е 5 000 лв. за 

организиране и провеждане на научната конференция плюс 5 000 лв. при успешно 

индексиране на сборника с доклади (или на част от него, съдържаща не по-малко от 

20 доклада) в една от международните бази данни Scopus и/или Web of Science. На 

организационния комитет ще бъде оказано съдействие от страна на ректорското 

ръководство във връзка с индексирането на сборника с доклади. 

 Всяка научна конференция има международен програмен комитет, в който повече 

от половината от членовете са от чуждестранните университети партньори, 

работният език е „английски“ и минимум 50% от участниците са чуждестранни. 

 В организационния комитет на научната конференция задължително се привличат 

минимум по един член от всеки от чуждестранните университети партньори. 

 В научната конференция задължително участват поне трима водещи докладчици 

(keynote speakers) от чуждестранните университети партньори – изявени учени в 

съответната научна област. 

 Не се предвиждат такси за правоучастие за участниците от университетите от 

партньорските мрежи. 



Специфични изисквания за форум тип Б: 

Международни научни конференции 

 Максималният размер на финансирането за сметка на средствата, предоставяни 

целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност, е 3 000 лв. за 

организиране и провеждане на научната конференция плюс 5 000 лв. при успешно 

индексиране на сборника с доклади (или на част от него, съдържаща не по-малко от 

15 доклада) в една от международните бази данни Scopus и/или Web of Science. На 

организационния комитет ще бъде оказано съдействие от страна на ректорското 

ръководство във връзка с индексирането на сборника с доклади. 

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

участници в научния форум. 

 Всяка научна конференция има международен програмен комитет, в който повече 

от половината от членовете са от чужбина, и задължително има секция, обявена с 

работен език „английски“, с не по-малко от 20 доклада, от които минимум 50% на 

чуждестранни участници. 

 В организационния комитет на научната конференция задължително се привличат 

поне трима членове от чуждестранни университети. 

 Във всяка научна конференция задължително участват поне двама водещи 

докладчици (keynote speakers) от чужбина – изявени учени в съответната научна 

област. 

 

Специфични изисквания за форум тип В: 

Национални и университетски научни конференции 

 Максималният размер на финансиране за сметка на средствата, предоставяни целево 

от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност, е 1 500 лв. 

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

участници в научния форум. 

 Форумът задължително публикува сборник с доклади от научната конференция (с 

изключение на студентските форуми и Годишната научна сесия на УНСС), който 

следва да бъде регистриран в COBISS и индексиран в CEEOL. 

 По предложение на организационните комитети задължително минимум 5 доклада 

от всеки форум (с изключение на студентските форуми и Годишната научна сесия 

на УНСС) се представят за публикуване като статии в научните списания на УНСС. 

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

Специфични изисквания за форум тип Г: 

Други научни форуми 

 Максималният размер на финансиране за сметка на средствата, предоставяни целево 

от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност, е 750 лв. 

 Организационният комитет може да определи такси за правоучастие (с ДДС) за 

външните участници в научния форум. 

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

 

Документи за кандидатстване по електронен път 

Документите за кандидатстване включват: 

1. Анотация на проекта. 

2. План-програма. 

3. Предварително финансово разпределение. 

4. План-сметка. 



Приложения: 

1. Решение на съответното звено организатор за провеждане на научния форум 

(препис от протокол от факултетен съвет, катедрен съвет, научен съвет на 

институт, управителен съвет на изследователски център на УНСС или от 

заседание на друг колективен орган). 

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

специалисти в съответната област, които не работят 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 и осигурителни вноски за услуги, предоставени от физически 

лица; 

2. командировки в страната и чужбина; 

3. материали и консумативи; 

4. външни услуги – участие на външни участници в научния форум; предпечатна 

подготовка и печат на информационни материали; кетъринг; публикуване на 

крайните резултати; копирни услуги, пощенски и куриерски услуги; застраховки 

и други. 

 

Настоящите указания сa приети с Решение на ПС по НИД № 19/14.10.2021 г. 

 

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

едномесечен срок от обявяването на конкурса със заповед на ректора. 

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 или членове на 

научноизследователския колектив. 

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 допълнителна информация: 

 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; 

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

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на УНСС. 

  

https://nid.unwe.bg/
https://nid.unwe.bg/
http://unwe.bg/
mailto:nidnp@unwe.bg
mailto:n_elena@unwe.bg
mailto:n_elena@unwe.bg
mailto:pmilev@unwe.bg


Приложение 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

СЪС СРЕДСТВАТА, ОТПУСНАТИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 

ПРИСЪЩАТА НА УНСС НАУЧНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2022 Г. 

 
 

1. Актуалност и оригиналност. 

2. Значимост на целите и съответствие с приоритетните направления за НИД в УНСС 

(обосновка на проекта; добро познаване състоянието на изследванията по проблема; 

научна значимост на изследователските цели и задачи; яснота и реалистичност). 

3. Експертиза и опит на научния колектив (обосновка на състава на научния колектив; 

обосновка на участието на младите изследователи (в т.ч. студенти, докторанти и 

млади учени от УНСС); участие на чуждестранни изследователи; ясно разпределение 

на задачите между членовете на колектива). 

4. Адекватност на прилаганите изследователски методи (ясно дефинирани подходи, 

методи и инструментариум на изследването; съответствие с целите; създадена 

работна програма). 

5. Обоснованост на исканото финансиране и осигурено съфинансиране (съответствие на 

отделните видове разходи на целите, структурата и срока на изпълнение на проекта, 

аргументация на разходите, възможности за допълнително финансиране). 

6. Публичност и приложимост на резултатите (научни постижения, разпространение на 

резултатите, научен трансфер, социални ефекти и др.). 

 
 

 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАУЧНИ ФОРУМИ, КАНДИДАТСТВАЩИ 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВАТА, ОТПУСНАТИ ЦЕЛЕВО 

ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА УНСС 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2022 Г. 

 
 

1. Актуалност и мултидисциплинарност на тематиката на научния форум. 

2. Участие на представители на бизнеса, НПО сектора и държавните институции и/или 

чуждестранни университети и организации (потенциал за привличане; състав на програмен 

комитет и др.). 

3. Участие на студенти, докторанти и млади учени от УНСС (потенциал за привличане). 

4. Създадена организация за провеждане на научния форум (наличие на сформиран 

организационен комитет с необходимите компетенции). 

5. Обоснованост на исканото финансиране и осигурено съфинансиране (аргументация на 

разходите, възможности за допълнително финансиране). 

6. Разпространение на резултатите от научния форум (сборник с доклади/абстракти; брой 

научни публикации в научни списания (на и извън УНСС), представени в световни 

вторични литературни източници; други форми на разпространение). 
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