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№ 
Основни критерии за оценка на проекти за финансиране на общо основание през 

2021 г. 
Максимален брой 

точки 

Минимален 

брой точки за 

класиране на 

предложението 

1. Научна стойност на предлагания проект 25 12 

1.1. Оригиналност и иновативност на научното изследване 10  

1.2. Интер- или мултидисциплинарност на тематиката на проекта 5  

1.3. Съответствие на целите на проекта с приоритетната област, в която се кандидатства 5  

1.4. Обоснованост и реалистичност на предлаганата методология 5  

2. Капацитет  на научния колектив 25 12 

2.1. Научен опит на ръководителя и научния колектив 16  

2.1.1 
Регистрирани патенти и/или зявки за патенти(межд. и нац. партньорство с бизнеса и/или др. орг.за 

посл. 5 г. 
1 

 

2.1.2 
Наличие на резултат и/или продукти от научноизследователската дейност, с добър пазарен 

потенциал 
2 

 

2.1.3 Текущи и/или завършени иновационни проекти ;(нац. и европейски) с бизнеса за последните 5 г. 3  

2.1.4 
Общ брой публикации на членовете на научния колектив в научни издания реферирани в SCOPUS 

или WoS, и в ИСИС и/или  реализирани авторски  проекти в областта на архитектурата и дизайна 
3 

 

2.1.5 

Общ брой на цитиранията на научния колектив според SCOPUS или WoS с изключение на авто 

цитати през последните 5 год. и/или рецензии в за реализирани авторски продукти  в 

специализирани издания в областта на архитектурата и дизайна. 

2 

 

2.1.6 Публично-частни съвместни публикации през последните 5 години 2  

2.1.7 Наличие на технически и инженерни кадри за работа с оборудването, обучение 1  

2.1.8 Условия за достъп  до оборудването на изсл. к-ви в УАСГ, включително такива от чужбина 1  

2.1.9 Капацитет за връзка с/участие в европейски научноизследователски инфраструктури 1  

2.2. Участие на млади учени, докторанти. 6  

2.3 Участие на студенти 3  

3. Изпълнение на проекта 25 10 

3.1. 
Адекватност на работната програма и потенциал за продължаване изследванията и след 

приключване на проекта 
5 

 

3.2. Обоснован финансов план и мобилизация на различни ресурси 5  

3.3. Сътрудничество между катедри 7  

3.4. Сътрудничество между факултети 8  

4. Въздействие на резултата 30 14 

4.1 Принос за разрешаване на значим икономически и/или социален проблем  10  

4.2. Принос за развитието на съответното научно направление 7  

4.3 Приложимост на очакваните резултати  4  

4.4 Възможност за  интеграция между научна и образователна дейност. 4  

4.5. Постигната ефективна интеграция между научна и преподавателска дейност. 5  

5. Други 10 5 

5.1. 
Гарантирано външно участие или ресурсно подпомагане с финансиране в зависимост от обема на 

външното финансиране  
4 

 

5.2 Перспективност за участие в международни програми  3  

5.3 Балансираност на разработката във времето 1  

5.4. 
Спазване на изискванията за пълнота и оформяне на предложенията (анотация, работна програма, 

финансово разпределение) 
1 

 

5.5 
Закупуване на апаратура, програмни продукти, лабораторно оборудване и материали за 

експеримента, литература 
1 

 

 Общ брой точки 125 53 

За да бъде предложено за финансиране, проектното предложение трябва да бъде оценено с  минимум 53 точки от 

възможни 125 и да е достигнало минималния брой точки за всеки групов критерий. 

 

В насточщата карта са оптимизирани числовите показатели в т.5. 

Заседание на Комисията по наука от 7 януари 2021г. – Протокол № 1/ 07.01.2021г. 


