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КОНКУРС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2021 ГОДИНА 

 

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КОНКУРСА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА 

 

А. КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ 

 1. Необходими условия за участие в конкурса: 

 1.1 Ръководител на научноизследователския проект може да бъде преподавател от УАСГ, който 

притежава образователна и научна степен „доктор” и доказана научна компетентност и опит, 

съответстващи на целите на проекта. 

 1.2. Всеки преподавател на основен трудов договор в УАСГ има право на участие в 

научноизследователските проекти както следва: 

 Договори на общо основание: 

  - участие в договори без ограничения; 

 Договори за подпомагане на докторанти 

-  участие в договори без ограничения; 

 1.3. За участие в конкурса за финансиране на втори (трети) етап е необходимо, да е 

предаден и рецензиран отчет от предходния етап с положителна оценка. Да бъдат представени: 

Анотация  от първи етап и  приложения : 1 - „Научен план”, 2 - „Работна програма” за втори етап 

, 3 - „Списък на научния колектив” и  4 -  „Финансово разпределение”  с обосновка. 

 

2. Необходими документи за участие в конкурса: 

2.1. Анотация (описание на предлаганата научна разработка - научна стойност, научен и 

изследователски капацитет на  научния колектив, изпълнение на проекта, въздействие на резултата ) в 

обем до 10 стр. и Приложения:  №1 – „Научен план”, №2 - „Работна програма”, №3 - „Списък научния 

колектив” и  № 4 - „Финансово разпределение”  с обосновка за конкурс „Общо основание” . 

2.2. Декларация от ръководителя на колектива за участие на членове от колектива в предишни или 

текущи разработки със сходна тематика. 

2.3. Работната програма да бъде представена по етапи – до 2 години, като за първата година се дава 

и подробна работна програма (в работната програма се описват само научните дейности и резултати без 

техническите дейности съпътстващи научната разработка). 

2.4. Състав на колектива с подписите на участниците в проекта. 

2.5.CV на ръководителя на проекта преподавател от УАСГ, който притежава образователна и 

научна степен „доктор” и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта. 

2.6. Финансово разпределение по пера (необходими  апаратура, лабораторно оборудване, 

оборудван от друг тип,  програмни продукти, дълготрайни материални и нематериални активи,  за 

материали, образци и консумативи, за командировки, такси правоучастие в научни форуми в страната 

или чужбина, кнцеларски материали, хонорари за рецензиране на  годишните отчети на договорите и 

статиите за Годишника на УАСГ, разходи за обслужване на договора – минимум 10% от общата 

стойност на проекта.) 

 2.6.1. При доказана необходимост за закупуване на компютърна техника - настолен компютър, 

лаптоп, мултимедия, монитор, мултифункционално устройство, външна памет – да бъде предоставена 

информация за предварително направен избор на горепосочената техника  от публикувания към 

документацията каталог за избор. 

 2.6.2. При доказана необходимост от закупуване на лабораторно оборудване  да бъде 

предоставено пълно описание на Техническите спецификации на необходимото лабораторно 

оборудване. 

2.7. Аргументирана обосновка за исканите средства по пера.  

2.8. График във времето за изразходване на средствата в рамките на календарната година (до 

15.11.2021 г.).  

2.9. Предварителен рамков договор (ако се предвижда такъв) с външен възложител включващ 

условията и очаквания размер на допълнително финансиране. 

Сумата за втората  година се записва без да се разпределя по пера. 



  2 

 

Б. КОНКУРС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ПРИ ПОДГОТОВКА И 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ИМ 

ТРУД: 

1. Необходими условия за участие в конкурса: 

1.1. Ръководител на научноизследователския проект може да бъде преподавател от УАСГ, който 

притежава образователна и научна степен „доктор” и доказана научна компетентност и опит, 

съответстващи на целите на проекта. 

1.2. За участие в конкурса за финансиране на втори (трети) етап е необходимо, да се предаден 

и рецензиран отчет от предходния етап с положителна оценка. Да бъдат представени:  Анотация  

от първи етап, Работна програма за втори етап, списък на колектива и финансово разпределение с 

обосновка и справка от деканата на факултета за вид и статус на докторанта. 

1.3. Всеки преподавател на основен трудов договор в УАСГ има право на участие в 

научноизследователските проекти както следва: 

 Договори на общо основание: 

- участие в договори без ограничения; 

 Договори за подпомагане на докторанти 

-  участие в договори без ограничения; 

2. Необходими документи за участие в конкурса: 

2.1. Анотация (описание на предлаганата научна разработка - научна стойност, научен и 

изследователски капацитет на  научния колектив, изпълнение на проекта, въздействие на резултата ) в 

обем до 10 стр. и Приложения: 2 - „Работна програма”, 3 - „Списък на научния колектив” и  4 - 

„Финансово разпределение”  с обосновка за конкурс „Подпомагане на докторанти”. 

2.2. Копие от индивидуалния план на докторанта. 

2.3. Справка от деканата на факултета за вид и статус на докторантурата. 

2.4. Работна програма съгласно индивидуалния план на докторанта по етапи до 2 години, като за 

първата година се дава и подробна програма. 

2.5. Състав на колектива. 

2.6.CV на ръководителя на проекта, преподавател от УАСГ, който притежава образователна и 

научна степен „доктор” и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта. 

2.7.  Финансово разпределение по пера (необходими  апаратура, лабораторно оборудване, 

оборудван от друг тип,  програмни продукти, дълготрайни материални и нематериални активи,  за 

материали, образци и консумативи, за командировки, такси правоучастие в научни форуми в страната 

или чужбина, кнцеларски материали, хонорари за рецензиране на  годишните отчети на договорите и 

статиите за Годишника на УАСГ, разходи за обслужване на договора – минимум 10% от общата 

стойност на проекта.) 

  2.7.1. При доказана необходимост за закупуване на компютърна техника - настолен компютър, 

лаптоп, мултимедия, монитор, мултифункционално устройство, външна памет – да бъде предоставена 

информация за предварително направен избор на горепосочената техника  от публикувания към 

документацията каталог за избор. 

 2.7.2. При доказана необходимост от закупуване на лабораторно оборудване  да бъде 

предоставено пълно описание на Техническите спецификации на необходимото лабораторно 

оборудване. 

2.8. Аргументирана обосновка за исканите средства.  

2.9. График във времето за изразходване на средствата в рамките на календарната година (до 

15.11.2021 г.). 

2.10. Предварителен рамков договор (ако се предвижда такъв) с външен възложител включващ 

условията и очаквания размер на допълнително финансиране. 

Сумата за втора година се записва без да се разпределя по пера. 

 


